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بررسی عددی کارآیی میکرومیکسرهای غیر فعال با هندسههای مختلف توسط
دینامیک سیاالت محاسباتی
5

علیرضا پورپروانه ،5مجید مهدويان

alireza.pourparvaneh@gmail.com
 -5دانشجوی کارشناسي ارشد ،گروه مهندسي شیمي ،دانشگاه مهندسي فناوریهای نوين قوچان
 -5استاديار دانشگاه ،گروه مهندسي شیمي ،دانشگاه مهندسي فناوریهای نوين قوچان
چکیده
میکرومیکسرها يکي از نمونههای کاربردی دستگاههای میکروسیالي هستند .با توجه به غالب بودن جريان آرام در مقیاس میکرو ،ايجاد يک
مخلوط يکنواخت در میکروکانالها مشکل است و همین امر سبب کند شدن روند اختالط ميگردد .از عوامل مهم در تعیین بهترين عملکرد
میکرومیکسرها ميتوان به زاويه برخورد ،تقارن در سطح مقطع ،قطر هیدرولیکي ،میدان سرعت ،ضريب نفوذ دو سیال در يکديگر و خواص
دو سیال اشاره نمود .در اين مطالعه به بررسي و شبیه سازی جريان و آمیختگي دو سیال تراکمناپذير در شش میکرومیکسر _Tشکل ساده،
میکرومیکسر با موانع مستطیلي باريک روی ديواره کانال اختالط ،میکرومیکسر با موانع متوازی االضالع روی ديواره کانال اختالط،
میکرومیکسر با موانع دايرهای در وسط کانال اختالط ،میکرومیکسر با موانع مستطیلي ضخیم روی دو طرف ديواره کانال اختالط و
میکرومیکسر مارپیچ به صورت موانع مستطیلي روی ديواره کانال اختالط ،برای اعداد رينولدز و اشمیت مختلف در مخلوطهايي با خواص
ثابت و متغییر پرداخته شده است .همچنین تغییرات درجه اختالط بر حسب زمان در خروجي میکرومیکسر و درجه اختالط در طول کانال
خروجي بر حسب فاصله از انشعاب برای تمامي میکرومیکسرها بررسي و با هم مقايسه شده است .با توجه به نتايج ميتوان دريافت که
میکرومیکسر مارپیچ به صورت موانع مستطیلي و میکرومیکسر با موانع متوازی االضالع روی ديواره کانال ،اختالط را به طرز قابل توجهي
افزايش ميدهند و میکرومیکسر با موانع دايرهای در وسط کانال نه تنها باعث بهبود اختالط نميشوند ،بلکه اختالط را نیز نسبت به
میکرومیکسر _Tشکل ساده کمتر ميکنند.
واژگان کلیدی  :میکرومیکسر ،ضریب نفوذ ،عدد پکلت ،غلظت.

تاريخ دريافت مقاله :
تاريخ پذيرش مقاله :

39/60/55
31/60/50
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امواج صوتي و غیره صورت ميگیرد ،در حالي که در
میکرومیکسرهای غیرفعال ،اختالط از تعامل جريان اصلي با
هندسه کانال که به طور خاص طراحي شده است (مانند
کانالهای متقاطع ،زيگزاگي ،مانعدار( و بدون هیچ گونه
انرژی خارجي صورت ميگیرد [ ]0و [.]3
وينسترا و همکاران در سال  ،5333میکرومیکسری با سطح
مقطع بسیار باريک طراحي کردند که دو جريان مايع بسیار
نزديک به يکديگر وارد آن ميشوند و در نتیجه اختالط در
زمان کوتاهتری روی ميدهد [.]56
گابي و همکاران در سال  ،5665مشخصههای اختالط دو گاز
مختلف در میکسرهای _Tشکل را به کمک روشهای
دينامیک سیاالت محاسباتي شبیهسازی کردند که در آن
تأثیرات سرعت جريان ،نسبت اضالع میکروکانال ،زاويه بین
جريانهای ورودی بر روی طول اختالط مورد بررسي قرار
گرفت [ .]55بیبه و همکاران در سال  ،5665يک میکرو
میکسر پیچ در پیچ از جنس  PDMSساختند تا با افزايش
بينظمي در جريان ،اختالط را افزايش دهند[.]55
برتچ و همکاران در سال  ،5665دو نمونه میکرومیکسر
طراحي کردند .آنها اين دو نمونه میکرومیکسر را بر اساس
نمونههايي در مقیاس معمولي طراحي کردند .نمونه اول
مخلوط کننده استاتیک با کانال متقاطع در باال و المانهای
حلزوني در پايین ،نمونه دوم مخلوط کننده با ساختار داخلي
و مجرای عبور سیال چند برابر ميباشد .نتايج حاصل از شبیه
سازی  CFDنشان داد که مخلوط کننده نوع اول کارايي
بهتری نسبت به نوع دوم دارد .آنها دريافتند که کانال با
ساختار داخلي مارپیچي دلیل افزايش کارايي ميباشد [.]59
وانگ و همکاران در سال  ،5669قابلیت استفاده از
میکرومیکسرهای _Tشکل از جنس سیلیکون را به عنوان
يک وسیله اختالط سريع برای تعیین کارآيي اختالط مورد
بررسي قرار دادند .آنها دريافتند که با از بین رفتن تقارن
جريان و به وجود آمدن گردابهها و جريانهای ثانويه در
تقاطع در اعداد رينولدز باال ،کارآيي اختالط افزايش
چشمگیری دارد [.]59
بوته و همکاران در سال  ،5660میکرومیکسرهای با ابعاد
کوچکتر و دامنه عدد رينولدز بزرگتر را بررسي کردند .آنها

 -1مقدمه
کانال ها بر حسب اندازه و يا به عبارت بهتر قطر هیدرولیکي
به کانالهمرفتي ،مینيکانال ،میکروکانال ،کانال گذرا و کانال
مولکولي تقسیم ميشوند [ .]5دستگاههای میکروسیالي به
دستگاههايي اطالق ميشود که حداقل يکي از ابعاد آن دارای
مقیاس میکرومتر ميباشد [ .]5اين دستگاهها پر از
ساختمانهای مداری شکل ميباشند که به عنوان تراشههای
میکرو سیالي شناخته ميشوند .برای اين سیستمها مقدار
اندکي از مواد مورد نیاز است که عالوه بر اينکه باعث کاهش
هزينه ميشود ،ايمني بیشتری را در سیستمها (به دلیل مواد
عبوری کمتر و کنترل بهتر) ايجاد ميکند [ .]9از نمونههای
کاربرد دستگاههای میکروسیالي ميتوان به میکرومیکسرها5
اشاره نمود .به دلیل کاربردهای وسیع میکرومیکسرها در
همگن سازی ،واکنش شیمیايي ،پراکندهسازی و امولوسیون
سازی ،بازده اختالط در اين دستگاهها برای دستيابي به
عملکرد بهتر کلي فرايند بسیار مهم است .در اختالط میکرو،
مولکولها به جای گردابهها نقش اصلي را در اختالط ايفا
ميکنند .به عبارت ديگر نفوذ در مقیاس مولکولي انجام
ميگیرد [ .]9-1با توجه به غالب بودن جريان آرام در مقیاس
میکرو ،ايجاد يک مخلوط يکنواخت در میکروکانالها مشکل
است و همین امر سبب کند شدن روند اختالط ميگردد.
اختالط مؤثر در اين دستگاهها اساس ًا به وسیله طراحي
هوشمندانه هندسه کانال ميباشد ،که برای افزايش مناطق
تماس دو سیال با يکديگر در نرخهای باال به دست ميآيد.
اختالط مؤثر در میکروکانالها برای بسیاری از مايعات در
اعداد پکلت 5باال و رينولدز پايین مشاهده ميباشد .بسیاری
از واکنشهای شیمیايي دارای ضريب پخش پايین ميباشند،
بنابراين بدون آشفتگي ،زمان واکنش ممکن است به شدت
طوالني شود .خواص سیال مانند دانسیته ،ويسکوزيته و
ضريب پخش با تغییر در متغیرهايي مانند دما و کسر جرمي
اجزاء تغییر ميکند؛ از اين رو اين تغییرات بايد وقتي در نظر
گرفته شود که ارزيابي مخلوط دو سیال مد نظر باشد [0 ،9
و.]7
میکرومیکسرها به دو دسته اصلي فعال و غیرفعال تقسیم مي
شوند .در میکرومیکسرهای فعال ،اختالط توسط يک عامل
9
خارجي مانند میدان الکتريکي ،مغناطیسي ،نوسانات فشار ،
Micromixers
Peclet Number

1

Pressure Perturbation

2
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فرايند اختالط را به صورت عددی و با استفاده از نرمافزار
فلوئنت شبیهسازی و با نتايج تجربي مقايسه نمودند[.]51
ويرک و همکاران در سال  ،5656با استفاده از نرمافزار
کامسول ،اختالط دو سیال را در اعداد رينولدز پايین در
میکرومیکسر _Tشکل شبیهسازی و اثرات سرعت و ابعاد
میکرومیکسر را بر غلظت خروجي بررسي کردند [.]50
اکي و همکارانش در سال  5655به بررسي اختالط در
میکروکانالهای مختلف پرداختند .با توجه به نتايج
آزمايشگاهي به دست آمده يک رابطه برای میکرو کانالها
طراحي شد که بدون ايجاد افت فشار و يا کاهش اندازه کانال
به عملکرد بهتری از اختالط دست يابد [.]57
اوسي و همکاران در سال  5659به بررسي اختالط آب-اتانول
در میکرومیکسرهای _Tشکل پرداختند .آنها نشان دادند
که در اعداد رينولدز پايین (کمتر از  )566در میکرومیکسر
گردابه ايجاد نميشود .همچنین آنها دريافتند که اختالط
در آب-اتانول بهتر از آب-آب صورت ميگیرد [.]50
کاالدو و همکاران در سال  5650به بررسي تغییرات مربوط
به خصوصیات جريان سیال نیوتني در میکرومیکسرهای
_Tشکل پرداختند .آنها دريافتند که عدم تقارن باعث بهبود
اختالط ميشود [.]53
مطالعه حاضر به منظور بررسي هندسههای مختلف با موانع
متفاوت در میکرومیکسرهای _Tشکل به منظور دستیابي به
بهترين عملکرد از لحاظ اختالط موثرتر توسط دينامیک
سیاالت محاسباتي انجام شده است.

()5

در معادله ( 𝑃 ،)5فشار و 𝛽 ضريب تراکم پذيری مصنوعي
است که معموالً بین عدد  9تا  56تغییر ميکند .بنابراين
معادله پیوستگي به وسیله نرخ زماني فشار به معادالت اندازه
حرکت خطي مرتبط ميشود.
()9

()9

𝑉𝜌𝜕
)𝑉∇𝜇( + (𝑉. ∇)𝜌𝑉 = −∇𝑃 + ∇.
𝑡𝜕
𝜇 ويسکوزيته دينامیکي ميباشد .همچنین

در معادله (،)9
الزم به ذکر است خواص فیزيکي مخلوط با مکان تغییر مي-
کند که برای يافتن مقدار آن در هر نقطه بايد معادالت انتقال
جرم هر ذره را حل نمود.
نسبت جرمي هر ذره به صورت نسبت جرم ذره به جرم
مخلوط توسط معادله ( )1توصیف ميشود:
()1

𝑗𝜌
𝜌

= 𝑗𝑚

همچنین رابطه بین نسبتهای جرمي در يک مخلوط دوتايي
برابر است با:
𝑛

()0

∑ 𝑚𝑗 = 1 ⇒ 𝑚1 + 𝑚2 = 1
𝑗=1

معادله انتقال جرم در يک مخلوط دوتايي به صورت زير
ميباشد:
𝑚∇𝐷𝜌𝐺𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛 = −
() 7
در معادله ( 𝐷 ،)7ضريب نفوذ ( )m2/sميباشد .همچنین
برای توصیف نفوذ دو سیال در يکديگر از قانون فیک5
استفاده شده است .قانون نفوذ فیک نشان ميدهد که شار
نفوذ بر خالف جهت گراديان نسبت جرمي عمل ميکند .با
به کارگیری اين مفاهیم ،معادله انتقال جرم هر ذره به صورت
معادله ( )0توصیف ميشود [:]55

برای بررسي کارآيي اختالط ،معادالت جريان به همراه معادله
پخش بايد به صورت همزمان در هندسههای مورد نظر حل
گردند .با فرض جريان آرام ،دائمي و دو بعدی يک مخلوط دو
جزئي از سیاالت لزج و تراکم ناپذير ،معادالت حاکم ساده
ميگردند .برای شبیهسازی پديده اختالط ،بايد میدان جريان
دو سیال همراه با معادالت انتقال جرم به صورت همزمان حل
گردند .برای مرتبط نمودن معادالت پیوستگي و اندازه حرکت
خطي از مفهوم تراکمپذيری مصنوعي استفاده ميگردد [.]56

()0

𝑗𝑚𝜌𝜕
1
= )𝑉 𝑗𝑚𝜌( + ∇.
) 𝑗𝑚∇𝜌( ∇.
𝑡𝜕
𝑒𝑃

همچنین معادالت اندازه حرکت خطي به صورت معادله ()3
توصیف ميشود:
()3

̃𝜌𝜕
+ ∇. (𝜌𝑉) = 0
𝑡𝜕

𝑉𝜌𝜕
1
+ (𝑉. ∇)𝜌𝑉 = −∇𝑃 +
)𝑉∇𝜇( ∇.
𝑡𝜕
𝑒𝑅

که در آنها اعداد بي بعد رينولدز ،اشمیت و پکلت به صورت
زير تعريف ميشوند:

که در آن ̃𝜌 چگالي مصنوعي ميباشد که به وسیله سرعت
مصنوعي 𝑎 به فشار مرتبط ميشود:
Fick's Law

𝑃𝜕
+ 𝛽∇. (𝜌𝑉) = 0
𝑡𝜕

معادالت اندازه حرکت خطي با توجه به فرضیات اساسي
صورت گرفته به صورت معادله ( )9ميباشد:

 -2معادالت حاکم و روش حل عددی

() 5

𝑃
= 𝛽 = 𝑎2
̃𝜌

1
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𝑐𝑆 , 𝑃𝑒 = 𝑅𝑒.

𝜇
𝐷̅
𝜌

= 𝑐𝑆 ,

𝑢̅
𝑙̅
𝜌
𝜇
̅

باريک روی ديواره کانال اختالط ،میکرومیکسر با موانع
متوازی االضالع روی ديواره کانال اختالط ،میکرومیکسر با
موانع دايرهای در وسط کانال اختالط ،میکرومیکسر با موانع
مستطیلي ضخیم روی دو طرف ديواره کانال اختالط و
میکرومیکسر مارپیچ به صورت موانع مستطیلي روی ديواره
کانال اختالط پرداخته شده است .در شکل ( )5ميتوان شش
میکرومیکسر طراحي شده را مشاهده نمود .الزم به ذکر است
که اعداد نوشته شده در شکل ( )5دارای ابعاد میليمتر
ميباشند.
همچنین در اين مطالعه پهنای کانال ورودی برای هر شش
میکرومیکسر  ،6/51 mmسرعت ورودی  6/69 m/sو عدد
رينولدز متوسط در ورودی برابر  56در نظر گرفته شده است.
عالوه بر اين ،سیال ورودی از کانال باال ،سیال اول و سیال
ورودی از کانال پايین سیال دوم نامیده شده است .برای
ورودی بااليي کسر جرمي سیال اول ،برابر صفر و برای ورودی
پايیني کسر جرمي سیال دوم ،برابر  5در نظر گرفته شده
است.
عالوه بر اين ،برای هندسههای طراحي شده از مشبندی با
المانهای مثلثي به صورت نامنظم با تراکم بیشتر در نزديکي
مرزها و گوشهها استفاده شده است .تعداد المانهای
مشبندی برای هندسه -Tشکل ساده 59306 ،عدد ،برای
میکرومیکسر با موانع مستطیلي باريک روی ديواره کانال
اختالط 55099 ،عدد ،برای میکرومیکسر با موانع متوازی
االضالع روی ديواره کانال اختالط 53075 ،عدد ،برای
میکرومیکسر با موانع دايرهای در وسط کانال اختالط،
 56090عدد ،برای میکرومیکسر با موانع مستطیلي ضخیم
روی دو طرف ديواره کانال اختالط 59096 ،و برای
میکرومیکسر مارپیچ به صورت موانع مستطیلي روی ديواره
کانال اختالط 55759 ،عدد ميباشد.
در شکل ( )5ميتوان اندازه و تراکم المانهای مشبندی را

= 𝑒𝑅

در معادله ( 𝑙 ،)56طول مشخصه (در اينجا پهنای کانال
ورودی) ميباشد .در غیاب مکش و دمش از ديواره و واکنش
شیمیايي ،شرط مرزی روی ديوار برای معادالت انتقال جرم
به صورت معادله ( )55بیان ميشود [:]55
()55
𝐺𝑤𝑎𝑙𝑙 = −𝜌𝐷∇𝑚𝑗 = 0
بر اساس غلظت نیز انتقال جرم به صورت ثابت در ورودی
طبق معادله ( )55توصیف ميشود.
()55

𝑥<0

𝐶0

𝑥>0

0

{ = 𝑛𝑖𝐶

در خروجي ،شرايط انتقال جرم معادله ( )59حاکم ميباشد.
()59
𝑛. (−𝐷𝑖𝛻𝑐𝑖) = 0
با توجه به معادله ( )59ميتوان دريافت که گراديان غلظت
در مرز خروجي قابل چشم پوشي ميباشد .در بقیه مرزها
طبق معادله ( )59شرايط عايق در نظر گرفته ميشود.
()59
𝑛. (−𝐷𝑖 ∇𝑐𝑖 + 𝑐𝑖 𝑢) = 0
در معادله ( 𝑛 ،)59شماره مرز ميباشد.
همچنین روی ديواره کانالها شرط مرزی عدم لغزش اعمال
شده است.
در انتها برای بررسي قابلیت میکرومیکسر در اختالط دو
سیال ،کمیتي با عنوان درجه اختالط 5مطرح ميشود ،که در
هر مقطعي از کانال اختالط ميتوان طبق معادله ()51
محاسبه گردد [:]59
()51

𝑐𝑖 −𝑐̅ 2
)
̅𝑐

1

𝑁∑ √ 𝐷𝑀 = 1 −
(𝑖=1
𝑁

در معادله ( 𝑐𝑖 ،)51غلظت اجزا در خروجي که مقدار غلظت
از صفر تا يک تغییر ميکند .مقدار صفر نشان دهنده عدم
وجود جرم در آن نقطه و يک نشان دهنده اين است که جرم
تمام محل مورد نظر را فراگرفته است 𝑐̅ ،غلظت خروجي در
میکرومیکسر ايدهآل (که برابر  6/1است) و 𝑁 تعداد
ورودیها ميباشد .درجه اختالط بر حسب درصد از صفر تا
صد درصد تقسیم ميشود .هرچه اين مقدار بیشتر باشد
اختالط کاملتری رخ ميدهد و بالعکس ،هرچه اين مقدار
کمتر باشد ،اختالط ناقصتری رخ ميدهد.

در محل انشعاب شش میکرومیکسر مشاهده نمايید.
همچنین در شکل ( )9ميتوان کیفت و تراکم المانهای
مشبندی شش میکرومیکسر را مشاهده نمود .همانطور که
در شکل ( )9مشاهده ميشود ،در نزديکي مرزها و گوشهها،

 -3بیان مسئله

تراکم مشبندی باال و اندازه المانهای مشبندی کوچکتر

در اين مطالعه به بررسي و شبیه سازی اثر اختالط در شش
میکرومیکسر _Tشکل ساده ،میکرومیکسر با موانع مستطیلي
Mixing Degree

ميباشد.

1

50

سال سوم  -پايیز و زمستان 5931

دو فصلنامه علمي  -پژوهشي دريافنون

ب :میکرومیکسر با موانع مستطیلی باریک روی دیواره کانال

الف :میکرومیکسر _Tشکل ساده

اختالط

ج :میکرومیکسر با موانع متوازی االضالع روی دیواره کانال

د :میکرومیکسر با موانع دایرهای در وسط کانال اختالط

اختالط

ل :میکرومیکسر با موانع مستطیلی ضخیم روی دو طرف دیواره

م :میکرومیکسر مارپیچ به صورت موانع مستطیلی روی دیواره

کانال اختالط

کانال اختالط

شکل ( )1انواع هندسههای مختلف میکرومیکسر (ابعاد میلیمتر).
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الف :میکرومیکسر _Tشکل ساده

د :میکرومیکسر با موانع دایرهای در وسط
کانال اختالط

ب :میکرومیکسر با موانع مستطیلی

ج :میکرومیکسر با موانع متوازی االضالع

باریک روی دیواره کانال اختالط

روی دیواره کانال اختالط

ل :میکرومیکسر با موانع مستطیلی

م :میکرومیکسر مارپیچ به صورت موانع

ضخیم روی دو طرف دیواره کانال اختالط

مستطیلی روی دیواره کانال اختالط

شکل ( )2اندازه و تراکم المانهای مشبندی در محل انشعاب شش میکرومیکسر .

الف :میکرومیکسر _Tشکل ساده

ب :میکرومیکسر با موانع مستطیلی

ج :میکرومیکسر با موانع متوازی االضالع

باریک روی دیواره کانال اختالط

روی دیواره کانال اختالط

د :میکرومیکسر با موانع دایرهای در وسط

ل :میکرومیکسر با موانع مستطیلی

م :میکرومیکسر مارپیچ به صورت موانع

کانال اختالط

ضخیم روی دو طرف دیواره کانال اختالط

مستطیلی روی دیواره کانال اختالط

شکل ( )3کیفت و تراکم المانهای مشبندی شش میکرومیکسر.
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نقاط قرمز دارای مشبندی با تراکم زياد و اندازه المان

پديده نفوذ مولکولي 5ميباشد .همانطور که مشخص است

کوچکتر ميباشد و هرچه به رنگ آبي نزديکتر ميشويم

خطوط جريان دقیقاً پس از انشعاب مستقیم و موازی با

تراکم کمتر و اندازه المانها بزرگتر ميشود .همچنین ،به

يکديگر هستند و خمیدگيهای سطوح را به آرامي دنبال

منظور اعتبار سنجي نتايج ارائه شده ،تغییرات میدان سرعت

ميکنند .اين نشان ميدهد میکرومیکسرهای غیر فعال در

و تغییرات غلظت در میکرومیکسر _Tشکل ساده را با نتايج

رينولدزهای پايین قابلیت چنداني برای اختالط جريان

حاصل از مطالعه ويرک و همکاران [ ]50بررسي شده است.

نخواهند داشت .بنابراين استفاده از روشهای اختالط فعال

نتايج حاصل نشان ميدهد نمونه حاضر همخواني خوبي با

ضروری ميباشد .در شکل ( )1تغییرات غلظت هندسههای

نتايج حاصل از مطالعه ويرک و همکاران دارد.

مختلف در  𝑃𝑒 = 10پس از گذشت  516میليثانیه قابل
مشاهده ميباشد .در شکل ( )0تغییرات غلظت هندسههای

 -4نتایج و بحث

مختلف در  Pe=100پس از گذشت  516میليثانیه قابل

در شکل ( )9خطوط جريان سرعت برای میکرومیکسرهای

مشاهده ميباشد .در شکل ( )7تغییرات غلظت هندسههای

مورد بررسي در  𝑅𝑒 = 10قابل مشاهده ميباشد .از آنجا

مختلف در  Pe=1000پس از گذشت  516میليثانیه قابل

که عدد رينولدز در اين میکرومیکسرها پايین است،

مشاهده ميباشد .در شکل ( )0ميتوان تغییرات غلظت دو

گردابهای در کانال اختالط ديده نميشود که بتواند اختالط

گونه را در عرض کانال اختالط میکرومیکسر _Tشکل ساده

را بهبود ببخشد .در اين حالت نیروی لزجي ،نیروی غالب

بر حسب فاصله از انشعاب در  Pe=100بعد از گذشت 516

وارد بر جريان سیال بوده و سازوکار غالب در انتقال جرم

میلي ثانیه مشاهده نمود.

ب :میکرومیکسر با موانع مستطیلی

ج :میکرومیکسر با موانع متوازی االضالع

باریک روی دیواره کانال اختالط

روی دیواره کانال اختالط

د :میکرومیکسر با موانع دایرهای در

ل :میکرومیکسر با موانع مستطیلی

م :میکرومیکسر مارپیچ به صورت موانع

وسط کانال اختالط

ضخیم روی دو طرف دیواره کانال اختالط

مستطیلی روی دیواره کانال اختالط

الف :میکرومیکسر _Tشکل ساده

شکل ( )4خطوط جریان سرعت هندسه های مختلف در 𝟎𝟏 = 𝒆𝑹..

Molecular Diffusion

1
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ب :میکرومیکسر با موانع مستطیلی

ج :میکرومیکسر با موانع متوازی االضالع

باریک روی دیواره کانال اختالط

روی دیواره کانال اختالط

د :میکرومیکسر با موانع دایرهای در وسط

ل :میکرومیکسر با موانع مستطیلی ضخیم

م :میکرومیکسر مارپیچ به صورت موانع

کانال اختالط

روی دو طرف دیواره کانال اختالط

مستطیلی روی دیواره کانال اختالط

شکل ( )5تغییرات غلظت هندسههای مختلف در 𝟎𝟏 = 𝒆𝑷 پس از گذشت  151میلیثانیه.

الف :میکرومیکسر _Tشکل ساده

ب :میکرومیکسر با موانع مستطیلی

ج :میکرومیکسر با موانع متوازی االضالع

باریک روی دیواره کانال اختالط

روی دیواره کانال اختالط

د :میکرومیکسر با موانع دایرهای در وسط

ل :میکرومیکسر با موانع مستطیلی ضخیم

م :میکرومیکسر مارپیچ به صورت موانع

کانال اختالط

روی دو طرف دیواره کانال اختالط

مستطیلی روی دیواره کانال اختالط

شکل ( )6تغییرات غلظت هندسههای مختلف در 𝟎𝟎𝟏 = 𝒆𝑷 پس از گذشت  151میلیثانیه.
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الف :میکرومیکسر _Tشکل ساده
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ب :میکرومیکسر با موانع مستطیلی

ج :میکرومیکسر با موانع متوازی االضالع

باریک روی دیواره کانال اختالط

روی دیواره کانال اختالط

د :میکرومیکسر با موانع دایرهای در وسط

ل :میکرومیکسر با موانع مستطیلی ضخیم

م :میکرومیکسر مارپیچ به صورت موانع

کانال اختالط

روی دو طرف دیواره کانال اختالط

مستطیلی روی دیواره کانال اختالط

شکل ( )7تغییرات غلظت هندسههای مختلف در 𝟎𝟎𝟎𝟏 = 𝒆𝑷 پس از گذشت  151میلیثانیه.

شکل ( )8غلظت دو گونه در عرض کانال اختالط میکرومیکسر _Tشکل ساده بر حسب فاصله از انشعاب در 𝟎𝟎𝟏 = 𝒆𝑷 بعد از گذشت
 151میلی ثانیه.
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همانطور که در شکل ( )3و ( )56مشاهده ميشود
میکرومیکسر مارپیچ به صورت موانع مستطیلي روی ديواره
کانال اختالط دارای بیشترين درجه اختالط ميباشد و پس
از آن به ترتیب میکرومیکسر با موانع متوازی االضالع روی
ديواره کانال اختالط ،میکرومیکسر با موانع مستطیلي ضخیم
روی دو طرف ديواره کانال اختالط ،میکرومیکسر با موانع
مستطیلي باريک روی ديواره کانال اختالط ،میکرومیکسر
_Tشکل ساده و در انتها میکرومیکسر با موانع دايرهای در
وسط کانال اختالط قرار گرفتهاند.
با توجه به نتايج ميتوان دريافت که هندسههای به صورت
مارپیچ و با موانع در ديواره ،اختالط را به طرز قابل توجهي
افزايش ميدهند و هندسههای با موانع در وسط کانال نه تنها
باعث بهبود اختالط نميشوند ،بلکه اختالط را نیز نسبت به
هندسه سادهتر کمتر ميکنند.
عالوه بر اين بايد به اين نکته نیز توجه کرد که میکرومیکسر
با موانع متوازیاالضالع ،میکرومیکسر مارپیچ به صورت موانع
مستطیلي و میکرومیکسر با موانع مستطیلي باريک روی
ديواره کانال اختالط دارای بیشترين افت فشار ميباشند و در
مواردی که تغییرات فشار پارامتر تعیین کننده ميباشد بايد
از هندسههای سادهتر استفاده نمود تا افت فشار کمتری را
مشاهده نمود.

همانطور که در شکل ( )0قابل مشاهده ميباشد ،هرچه به
انتهای طول کانال اختالط نزديکتر ميشويم ،تغییرات غلظت
دو گونه در عرض کانال به يکديگر نزديکتر ميشود .در
ابتدای کانال اختالط (آبي کمرنگ) دو گونه نفوذ آنچناني در
يکديگر نداشتهاند و همان مقادير غلظتهای اولیه ميباشند،
اما در انتهای کانال (آبي پررنگ) ،بر اثر نفوذ گونهها در
يکديگر مشاهده ميشود که غلظت دو گونه به يکديگر
نزديکتر شده و نشان دهنده اختالط بهتر ميباشد (در شکل
( x=0 ،)0نشان دهنده ابتدای کانال انشعاب x=1 ،دو گونه
 99درصد از طول کانال انشعاب x=2 ،دو گونه  00درصد از
طول کانال انشعاب و در  x=3دو گونه  33درصد از طول
کانال انشعاب را طي نمودهاند) .الزم به ذکر است اگر غلظت
دو گونه در طول کانال اختالط به صورت خط افقي در بیايد،
نشان دهنده اختالط کامل ميباشد ،يعني در عرض کانال دو
گونه دارای اختالط ) 6/1 (mol/m3ميباشند.
در شکل ( )3ميتوان تغییرات درجه اختالط میکرومیکسرها
را بر حسب فاصله از انشعاب در  𝑃𝑒 = 100بعد از گذشت
 516میلي ثانیه مشاهده نمود .در شکل ( )56ميتوان
تغییرات درجه اختالط میکرومیکسرها را بر حسب فاصله از
انشعاب در  𝑃𝑒 = 1000بعد از گذشت  516میلي ثانیه
مشاهده نمود.
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شکل ( )11تغییرات درجه اختالط میکرومیکسرها را بر حسب فاصله از انشعاب در 𝟎𝟎𝟎𝟏 = 𝒆𝑷 بعد از گذشت  151میلی ثانیه.

اشمیت به معنای افزايش ضريب نفوذ بوده و سبب افزايش
شدت اختالط ميشود .همچنین در جريان آرام ،افزايش عدد
رينولدز باعث افزايش عدد پکلت ميشود و در نتیجه منجر
به کاهش شدت اختالط دو سیال ميگردد .در صورتي که
افزايش عدد رينولدز به اندازهای باشد که سبب تغییر در رژيم
جريان و ناپايدار کردن جريان سیال گردد ،با تغییر سازوکار
اختالط ،باعث افزايش شدت اختالط دو سیال ميشود.

 -5نتیجهگیری
در اين مطالعه به بررسي و شبیه سازی جريان و آمیختگي
دو سیال تراکمناپذير در شش میکرومیکسر _Tشکل ساده،
میکرومیکسر با موانع مستطیلي باريک روی ديواره کانال
اختالط ،میکرومیکسر با موانع متوازی االضالع روی ديواره
کانال اختالط ،میکرومیکسر با موانع دايرهای در وسط کانال
اختالط ،میکرومیکسر با موانع مستطیلي ضخیم روی دو
طرف ديواره کانال اختالط و میکرومیکسر مارپیچ به صورت
موانع مستطیلي روی ديواره کانال اختالط ،برای اعداد
رينولدز و اشمیت مختلف در مخلوطهايي با خواص ثابت و
متغییر پرداخته شده است .همچنین تغییرات درجه اختالط
بر حسب زمان در خروجي میکرومیکسر و درجه اختالط در
طول کانال خروجي بر حسب فاصله از انشعاب برای تمامي
میکرومیکسرها بررسي و با هم مقايسه شده است .با توجه به
نتايج ميتوان دريافت که میکرومیکسر مارپیچ به صورت
موانع مستطیلي و میکرومیکسر با موانع متوازی االضالع روی
ديواره کانال ،اختالط را به طرز قابل توجهي افزايش ميدهند
و میکرومیکسر با موانع دايرهای در وسط کانال نه تنها باعث
بهبود اختالط نميشوند ،بلکه اختالط را نیز نسبت به
میکرومیکسر _Tشکل ساده کمتر ميکنند.
به طور کلي ميتوان دريافت که افزايش عدد اشمیت و به تبع
آن افزايش عدد پکلت ،به معنای کاهش ضريب نفوذ دو
سیال در يکديگر ميباشد و به دلیل اينکه سازوکار اصلي
اختالط در ابعاد میکرو ضريب نفوذ ميباشد ،بنابراين اين امر
سبب کاهش اختالط دو سیال ميگردد .بالعکس کاهش عدد
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