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 بر اختالط دو سیال مخلوط کنندهبررسی تاثیر هندسه میکرو

 

 ٤سهراب فتحی ،٣الهام میر ،٢محمدصادق پرندین ،1*ساسان صحرایی

 

 ، گروه مهندسی شیمیانرژیدانشکده ، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کارشناسی ارشد مهندسی شیمیدانشجوی  ١
 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی٢

 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی٣

 ژی, عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمیاستادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه, دانشکده ی انر ٤

 

 چکیده
دین ب گرفته است که اختالط دو سیال مورد بررسی قرار بر مخلوط کنندهیک میکروهندسه  در این مقاله تاثیر 

به منظور  استفاده شده است. که یک نازل در ورودی آن قرار دارد، متقارننا مخلوط کنندهمنظور از یک میکرو

سپس مش بندی حجم  ه وطراحی شدده از نرم افزار گمبیت هندسه کلی ابتدا با استفا مدلسازی این اختالط

رد ارزیابی مو نتافزار فلوینیز اختالط انجام شده با استفاده از نرمدر نهایت  .کنترل در محیط انسیس انجام گرفت

 هنشان داد ک ورودی(و نسبت دبی  رینولدز مانند)عملیاتی مختلف شرایط  در حاصل شده نتایج قرار گرفت.

 الگوهای غلظت د.یکیفیت اختالط را تا حدود زیادی بهبود بخشاستفاده از یک نازل در محل تالقی دو جریان 

همچنین با دو  درصد دست یافت. ٩٥توان به اختالطی بیش از دهد که در فاصله کمی از ورودی مینشان می

 .یافته است تریبیشد که الگوی اختالط بهبود شبرابر کردن دبی فاز پیوسته مشاهده 
  

 کلمات کلیدی
   ازلن ،CFD ،اختالط ،مخلوط کنندهمیکرو
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 مقدمه -1
اختالط به معنای مخلوط شدن مواد مختلف  باشد.یندهای مهم در صنایع شیمیایی میآمخلوط کردن سیاالت از فر

بسیاری از عملیات صنعتی بستگی زیادی به مخلوط  مشابه باشند. لحاظ فیزیکی جهت به دست آوردن فازی همگن است که از

در این عملیات از مخلوط کردن برای . باشدمی و همیشه هدف دستیابی به یک مخلوط همگن کردن سیاالت آن فرآیند دارند

ده در جریان ابل پیچیتق یک فرآیند وزدن سیاالت هم .شوداستفاده می وهمگن تبدیل یک سیستم غیریکنواخت به نوع یکنواخت

داللت بر وادار کردن آن به یک الگوی جریان چرخشی یا سایر  و کندباشد که نفوذ مولکولی و آشفتگی ایجاد میسیال می توده

 ظیرن پذیر فرآیندهای شیمیایی و فیزیکیوسیله ابزار مکانیکی دارد. مخلوط کردن قسمت جدایی ناالگوها در داخل مخزن به

های انتقال حرارت و واکنش کریستالیزاسیون،سازی، امولسیونسازی )تعلیق(، )انتشار(، سوسپانسیون پخش، لانحال، آمیختن

ی تواند براای سیال صورت گیرد. اختالط میهای مکانیکی و یا جتهتواند توسط همزنعمل اختالط می باشند.شیمیایی می

اهداف بسیاری مثل همگن سازی خواص فیزیکی و ترکیبات، جلوگیری از الیه الیه شدن و ته نشینی ذرات معلق برای بهبود 

 . ]١[شودای شیمیایی و غیره به کار برده هنرخ انتقال گرما، انتقال جرم، سرعت واکنش 

که نگامیه بندی کرد.آنها دستهموارد استفاده و نیاز  با توجه بهاختالط ماکرو و میکرو کلی  توان به دو دستهختالط را میا

 نام اختالط ماکرو استفادهه گردد از مکانیزمی باستفاده می ایتودهشود و از الگوی جریان ای از مخلوط همگن تولید میتوده

نتقال منظور ابه آن اختالط میکرو گویند. مکانیزم اختالط میکرو به شده است. هرگاه اختالط در مقیاس مولکولی مطرح باشد،

رد گیکنند انجام میها نقش اصلی را ایفا میجای بالکها بهچنین واکنش شیمیایی در محیطی که مولکولجرم و حرارت و هم

خاب پذیری، بازده و کیفیت محصول تواند بر انتگیرد. اختالط میکرو میها در مقیاس مولکولی صورت میو در اصل این پدیده

 .]٢[فرآیندهای شیمیایی دیگر مؤثر باشدنهایی در فرآیندهای مختلف صنعتی مانند خود کاتالیستی، احتراق و 

تالش در جهت استفاده از ویژگی هایشان مثل نسبت سطح به حجم   رو به رشد کاربرد دستگاه های میکروسیالی و روند

 زباالی، بهبود زمان و دقت تجزیه و تحلیل، دلیل بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در سال های اخیر هستند. برای مثال یکی ا

. باشد تکنولوژی سلول سوختی می های الکترونیکی قابل حمل با استفاده ازها در تولید دستگاهمهم ترین کاربردهای میکروکانال

رین فضا و تیابی به کیفیت باالتر اختالط واکنش دهنده ها با کم هدف از بررسی میکروتکنولوژی در عملیات انتقال جرم  دست

زمان و انرژی است. کیفیت اختالط در یک فرایند به پارامترهای زیادی شامل خواص سیال، مشخصات فرایند، سینتیک و 

بازدهی  و ها با ساختار میکروکنست که فرایند اختالط در مخلوطیک واکنش شیمیایی بستگی دارد. بنابراین، مهم اترمودینام

 .]٢[شود اختالط آنالیز

ی تئوری و تجربی وجود داشته که توانست تکنولوژی در دهه گذشته، دستاوردهای قابل توجهی در هر دو جنبه

 اساسهای دادن اطالعات کمی و کیفی براز روش یتواند با یکاختالط در میکروکانال ها میها را توسعه دهد. مخلوط کنندهمیکرو

تجربی متداول برای تجسم اختالط در میکیروکانال، کیفیت اختالط  هایروشلظت سیال مشخص شود. در بعضی از غهمگنی 

، ارزیابی دشومیرقت در فرایند اختالطی که توسط میکروسکوپ های دیجیتال ثبت  هایروشبا استفاده از یک تست واکنش یا 

د که عملکرد یا بازدهی اختالط را مطالعه کند، واکنش شیمیایی مانند اسید و باز واستفاده ش یشده بود. در صورتی که واکنش

. در ]٤-٣ [من به کارگرفته شده بودندسولفونیک اسید و روش های ویلرماکس/دوش٢و١، واکنش موازی  PHیا واکنش شاخص 

 متمایز شده بود. ]٩-٨[یا ردیاب های رادیواکتیو ]٧-٥ [رقت غلظت سیال ها با استفاده از یک مایع رنگی  هایروش

سیال از ورودی های جدا از هم را با هم دو  یا بیش ازشوند که دو استفاده میدلیل این بهها معموالمخلوط کنندهمیکرو

 شود، بدین ترتیب نفوذ مسئلهکنند. فرایند به طور معمول تحت شرایط جریان آرام انجام میمیمخلوط و در کانال اختالط جمع 

ابراین کند. بنها، محدود میتوسط سلول جریان در میکرو دستگاهاصلی در اختالط سیال است. ابعاد کوچک، تشکیل گردابه را 
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مشهور فیک، انتقال جرم به ضریب نفوذ و تفاوت گرادیان  ن. مطابق با قانو]٨[کنندسیاالت مانند الگوی جریان آرام رفتار می

 غلظت وابسته است. بنابراین این مهم است که رفتار اختالط را در جریان آرام ارزیابی کنیم.

مشخص  ٣معلق و ٢ای، گردابه١ایالیه جریان های سه رژیم جریان آرام در میکرو دستگاه به نام ]٦[و همکاران  انگلر

جایی دید جابهتش به دلیلها نشان دادند که گردابه حتی در اعداد رینولدز پایین نیز می تواند شکل بگیرد. هندسه کانال کردند. آن

 گذارد.و کاهش طول نفوذ بین سیال ها روی اختالط تاثیر می

وایلرماکس/دوشمن استفاده و تاثیر هندسه اتصال یا برخورد دو جریان و خمیدگی را بر روی  ازروش ]٩[آوکی و همکاران

 بخشد.تواند عملکرد اختالط را بهبود یم ٥و خمیدگی٤ها ثابت کردند که ترکیب اتصال دو جریاناختالط سیال آشکار کردند. آن

هیچ تفاوت مهمی بین اختالف فشار الیه بیرونی در صورت وجود خمیدگی یا عدم وجود آن،  ها دریافتند کهعالوه براین آن

انجام  ]١٠[ها توسط ناهر و همکارانر سه هندسه متفاوت در میکروکانالوجود ندارد. ارزیابی مشخصات سیال و بازدهی اختالط د

شبیه سازی کردند و رفتار اختالط دو سیال متفاوت با ویسکوزیته   CFDافزار ها هندسه دو بعدی را با استفاده از نرمشد. آن

ایج  این نت .د که رفتار اختالط به شدت به چرخش گرادبه ها و هندسه کانال بستگی داردب را بررسی کردند. نتایج نشان داآ

ده شده در میکروکانال را با استفا ها  همچنین گردابه های تولیدوقتی که سایر پارامتر ها ثابت نگه داشته شدند، حاصل شد. آن

، نرم افزارهای مدل سازی مختلفی به کار رفت که انتقال جرم ده اند. در بسیاری از مطلعات دیگرارزیابی کر CFDاز مدل سازی 

. این کارها به طور معمول، اختالط و اختالف فشار را در ]١١[و میدان جریان را در بخش عرضی میکروکانال ارزیابی کنند

 .عه کردندلشکل(  مطاT هایتر میکروکانالمیکروکانال های متقارن) بیش

 ند.کبررسیدو سیال امتزاج ناپذیر را در اختالط مخلوط کنندهیک میکرو حاضر این است که تاثیرهندسه ازکار هدف

 .شدونازل استفاده  مخلوط کنندهاز تلفیق یک میکرومنظوربدین

 

 مورد ارزیابی پارامترهای -٢
 بر این اساس کارهایی مشابه نسبت سرعت کلی جریان و سرعت ورودی بستگی دارد. عملکرد اختالط به هندسه کانال،

 در این زمینه آنها همکاران  چندین هندسه با رینولدزهای متفاوت را تجزیه وتحلیل کردند. رحیمی و مورد ارزیابی قرار گرفت.

ط مخلوسپس این نتایج در مورد سایر میکرو  را در رینولدز های متفاوت مورد مطالعه قرار دادند. شکلTمخلوط کنندهابتدا میکرو

اساس چند متغیر معرفی می شود که ی گوناگون توسعه داده شد. بر ایننسبت دبی ها برخورد متفاوت و هایاویهها با زکننده

 .]٢[د در نشان دادن کیفیت اختالط مفید باشندنمی توان

ه یک ک . کیفیت اختالطاستالط تعریف شده کیفیت اخت ،ی موارد مطالعه شده کمک کنیمنظور این که به مقایسهبه م

 :]٢[شودزیر محاسبه می معادلهدهد بر طبق می نشانیکنواختی اختالط را از مناسب پارامتر 

(٢    )                                                                                                                                   𝑎 = ١ −√
𝛿𝑀

٢

𝛿𝑚𝑎𝑥
٢

 

                                                           
1 stratify  
2 vortex  
3 engulfment 
4 confluence 
5 bent 
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𝛿𝑚𝑎𝑥که در آن    
𝛿𝑀ماکزیمم انحراف معیار غلظت و  ٢

 آید:مطابق زیر به دست می ٢

(٣)                                                                                                                       𝛿𝑀
٢
=

١

𝑛
∑(𝐶𝑖𝑁,𝐸𝑥𝑝 − 𝐶𝑀)

٢                                                                    

 =a ٠ ،(٢)غلظت اختالط کامل است. بر طبق معادله  𝐶𝑀تعداد نقاط سلول داخلی درعرض بخشی از میکروکانال و  nکه درآن 

 دهد.اختالط کامل را نشان می =١aدهد در حالیکه درهیچ اختالطی را نشان نمی

ید. آبه دست میی اتصال در میان کانال اختالط هختالط در میکروکانال بحث شده توسط انحراف دو مایع به سمت ناحیا

فته شده است، راه ورود هر جریان به نقطه اختالط رجریان نابرابر و کانال نامتقارن به کارگدر این کار سرعت  از آن جایی که

های ورودی تاثیر قابل توجهی ، سرعت جریان در داخل کانالاستنامتقارن  ت. از آنجایی که هندسه میکروکانالنسبتا مهم اس

تماس دو جریان ورودی، تاثیر افزایش سرعت جریان یکی از های مختلف است که برای زاویه مهماین  عملکرد اختالط دارد. بر

 :]١١[ودشمی بت سرعت جریان مطابق زیر تعریف ورودی ها را روی عملکرد اختالط امتحان کنیم. بنابراین نس

(٤)                                                                                                                                                      𝑅 =
𝑄𝐴

𝑄𝐵
           

 ت حجمی جریان آب و ردیاب هستند.به ترتیب سرع 𝑄𝐵و 𝑄𝐴که در آن  

مسیر  تواندها میاختالط موثر در میکروکانال .تعریف شود بایددر آخر برای توجیه اقتصادی کار نیز یک عدد بی بعد  و

دهد. به طور معمول کیفیت اختالط باالتر با افزایش اختالف فشار درگیر نفوذ را کاهش داده و سطح تماس دو سیال را افزایش 

ها خیلی مهم است،  اما مصرف انرژی در فرایند اثر قابل مخلوط کننده. اگرچه به دست آمدن اختالط همگن در میکروباشدمی

که دو پارامتر ذکر شده را در نظر بگیرد.  شوددارد. بنابراین یک عدد بدون بعد باید استفاده  مخلوط کنندهتوجهی روی انتخاب 

 .]٢[در تحقیق حاضر، اثر اختالط برای این هدف در نظر گرفته شد

 بررسییک رابطه ارائه کردند که اثر اختالط را توسط معرفی اختالف فشار در جریان اختالط  ]١٣[کوکمن و همکاران 

 کند:می

(٥ )                                                                                                                                           𝑀𝐸𝑖 =
𝑑ℎ

𝑙𝑚

١

𝐸𝑢
       

𝐸𝑢 رعدد اول 𝐸𝑢که در آن  =
Δ𝑝

𝜌𝑢٢⁄ به ترتیب طول اختالط و قطر هیدرولیکی هستند. در این  𝑑ℎو 𝑙𝑚باشد، می(  (

های انالو طول کقطر کند. در تحقیق حاضر، را بیان می رابطه نسبت قطر هیدرولیکی به طول اختالط پیشرفت فرایند اختالط

تواند به کارگرفته ط نمیبا توجه به کوتاه بودن کانال اختال  های مطالعه شده باهم برابر هستند و طول اختالطاختالط در هندسه

نیم، ها را تعیین کشود، بنابراین این پارامتر ها روی پیشرفت اختالط تاثیری ندارند. به منظور این که شدت اختالط در کانال

 :]٢[شودط توسط رابطه زیر ارزیابی میشود و اثر اختالکیفیت اختالط در خروجی کانال در نظر گرفته می

(٦  )                                                                                                                                      𝑀𝐸𝑙
′ =

𝑎

𝐸𝑢
    

از  این مطالعه در کند.می و انرژی مورد نیاز برای اختالط را مشخص مخلوط کنندهانرژی جنبشی موجود در حجم  (٦)معادله 

 .گرفتبه عنوان دو سیال مورد استفاده قرار )با خواصی مشابه آب( یک ردیاب  آب و
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 شکل. کنند ارزیابی را اختالط عملکرد که بودند شده انتخاب ورودی ریانج دو مثال، یک عنوان به مرحله، اولین در

 دو هر برای جریان سرعت نسبت. دهد می نشان متفاوت رینولدز عدد دو در را شکل T کانال میکرو در جریان الگوی( ١شماره)

 متقابل اثر هیچ بدون کانال طول در سیال دو است، =٤٩Re که چیزی (-a ٥ شماره) شکل در. است شده تنظیم ١ با جریان

 زمان به نیاز و بوده آرام نفوذ. است سیال دو سطح در نفوذ اصلی، پدیده حالت این در. کنندمی حرکت مرز در توجهی قابل

 مربوط =Re ٤٩٨ به که( -٥b شماره) شکل دیگر، سویی از. شود کارآمد تالطخا و برسد همگن محلول یک به که دارد طوالنی

 زنی اختالط در توجهی قابل طور به نفوذ بر عالوه جرم انتقال و دهدنمی رخ سیال سطح در اختالط که دهد می نشان شود،می

 هک یعنی عاملی ،باشد مربوط جریان سرعت افزایش توسط شده تولید داخلی های گردابه به است ممکن این که ،دهدمی رخ

 ٩/١ بین رینولدز برای تجربی غلظت لیپروفا ،(٢شماره) شکل در .کندمی پراکنده کانال وچپ راست طرف به وسط از را سیال

 که دهدمی نشان (٢) شماره شکل در غلظت های پروفایل بین مقایسه. شد گزارشImage-J افزار نرم از استفاده با ٤٩٨ تا

 کیفیت در بهبود یک این .است شده پخش T ناحیه از تر بیش ،فاصله گرفتن نظر در با اختالط کانال عرض کل سراسردر ردیاب

 لشک در توان می که طور همان. شود تحریک ها گردابه یا ها جریان خط تقاطع توسط است ممکن که کندمی ثابت را اختالط

 آن مقدار و یابدمی افزایش ناگهانی طور به و است صفر میکروکانال عرض وسط در ردیاب غلظت ،مشاهده کرد (a -٢ شماره)

 وجود کانال عرض امتداد در غلظت پروفایل در بیشتری نوسانات ( -٢bشماره) شکل در. میرسد یک به کانال مانده باقی عرض در

 سیال هنشد رنگ و شده رنگ منفرد یهارشته بنابراین است، نشده پراکنده یکنواخت طور به ردیاب که دهدمی نشان این. دارند

 یک دهدمی نشان که شود می صاف پروفایل و هستند شبیه غلظت نوسانات ،(-٢c,d)شکل در. شود دیده گراف در تواندمی

 .]٢[ه استشدایجاد ها پروفایل سایر با در مقایسه کارامد اختالط

 

 مدلسازی -٣
مورد استفاده  VOFبرای حل و بررسی اختالط مدل چند فازی  استفاده شد. ٥١١انسیساز نرم افزار  جهت مدلسازی

 ٢فشارمبنا ، مدلحلمدل مورد استفاده برای  نظر گرفته شد. در ٢/٨٩٩و  ٢/٩٩٨آب با دانسیته های  ،نیز سیالدو  قرار گرفت.

 شد. تحلیل ٣پایا در حالتهمچنین تمام محاسبات  بود.

 مش بندی هندسه -1-٣
چند سازی  ، مش زدن ، شبیهطراحیاستفاده شد که ابزار قوی تری در  ١٥٤انسیسبرای مش زدن هندسه از نرم افزار 

، کوپل کردن  (FSI)، برهم کنش ساختار سیالDesignXplorerو توانایی های جدیدی در بهینه سازی با استفاده از پارامتری 

CFX باFEA  .و.. است 

مدل مش بندی ریز اعمال شد و با توجه به اینکه مرکز هندسه که نازل وجود دارد و حساس تر است روی  به این ترتیب

تنظیم شد تا در قسمتهای با انحنای  Curvatureروی   Use Advanced Size Functionو دارای منحنی هایی می باشد، 

 ٥ر گمبیتافزانرمبه این ترتیب بدون نیاز به سایز بندی صفحات و خطوط با استفاده از  .بیشتر المان های ریزتری به وجود آورد

 (٥شماره )شکل.ایجاد شدمش ریزتری در این نواحی   Use Advanced Size Functionبا کمک تابع 

 شرایط مرزی -٢-٣
                                                           
1 AnsysFluent15 
2 Pressure based   
3 Steady state 
4 Ansys Workbench 15 
5 Gambit 
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در که ، برای هر دو اعمال شد٠٥/٠ m/sمقدار  در نظر گرفته شد. ابتدا ١سرعتدو ورودی به صورت مرزی در شرایط

نیز مورد تحلیل قرار  ٢ تر، نسبت دبیتر وکاملشد. در ادامه کار برای بررسی دقیقمی ١ ها برابرنسبت دبی حجمیاین حالت 

 پاسکال در نظر گرفته شد. صفربا مقدار  ٢فشار خروجیخروجی نیز با شرط مرزی گرفت. همچنین 

 

 بحث نتایج و -٤
به منظور  .(٤)شکل شمارهمی باشد درجه ٩٠شکل با زاویه تالقی Tطراحی شده به نوعی یک میکروکانالمیکروکانال 

های نندهمخلوط کپدیده اختالط در میکرو مورد محاسبه قرار گرفت.م پس از شبیه سازی کیفیت اختالط بررسی بازدهی سیست

Tمیکروکانال در را اختالط کیفیت ]٨[همکاران و موحب ها، آن شکل توسط بسیاری از محققان مطالعه شده است. درمیانT  

 ٦٠٠ رینولدز در ٢٠ hd  از تر کم ایاندازه به اختالط نالکا یک برای اختالط کیفیت .محاسبه کردند  =١Rو hd= ٤/٠ با شکل

 ٦/٠×٣/٠ ٢mm پهنایبا  شکل  Tمیکروکانال یک ]١٢[همکاران و انگلر دیگر، ای مطالعه در .یافت افزایش  ٤٥% به صفر از

 محاسبه اختالط هایکیفیت .کردند محاسبه ٠ >𝑅𝑒>٢٠٠ در ٢٨% به صفر از را اختالط کیفیت افزایش ها آن .کردند استفاده

 هیدرودینامیک ابعاد از ناشی حاضر کار در اختالط کیفیت مقدار بین تفاوت .رنج هستند همان در تقریبا کار این برای شده

 .است ....و عملیاتی شرایط اختالط، کانال اندازه ،متفاوت

در این مطالعات  مطالعاتی در زمینه زاویه تالقی این جریانات صورت گرفته است. ]٢[ همچنین توسط رحیمی وهمکاران

 زنیهمگنی سیال  هرچه زاویه تالقی افزایش یافت، و درجه بدترین عملکرد را داشتند ١٨٠ها با زاویه تالقی مخلوط کنندهمیکرو

ی تالقی رینولدزهای برخورد ونسبت آن الوه بر زاویهع البته تمام این مطالعات در جریان های آرام صادق هستند. افزایش یافت.

تشکیل گردابه ها تاثیر قابل  ،با افزایش رینولدز ها شود،مشاهده می ( ٣شماره) همانطور که در شکل ها از عوامل مهم می باشند.

 .کندایفا میمالحظه ای در اختالط 

کیفیت پخش شوندگی فاز پراکنده در موجب شد که ، ی اختالط به یک نازلاز سوی دیگر در این پژوهش تبدیل نقطه

یاب باید باشد که ردمی شونده مورد استفاده قرار گرفت، بدیهیاز آنجایی که ردیاب به عنوان فاز پخش .بدفاز پیوسته افزایش یا

 با زاویه قائم وارد مجرا شود. 

ها دریافتند که سطح مقطع چهارضلعی)مربع یا با مطالعه بر شکل سطح مقطع میکروکانال ]١٣[بروبانا وهمکاران

 مستطیل(

شتری مرده بی، هرچند که این نوع هندسه فضای برای عبور سیال در یک میکروکانال تاثیر بیشتری بر کیفیت اختالط دارد

تصادی نازل توجیه اق دلیل دیگر استفاده از. برجای گذاردتواند در میکروراکتورها اثرات نامطلوبی نسبت به مقاطع دوار دارد و می

، که نازل با توجه به ه در مجرا ها می باشدظهای میکرو افت فشار قابل مالحکی از مهمترین موانع توسعه ابزاری .طرح می باشد

 .بخشدحدودی این اثر را بهبود می ولی تاقانون برن

. برای این راه اندازی از دو نمونه می باشد الگوهای سرعت و ی توزیع ترکیبی فاز مخلوطنشان دهنده (٦شماره) شکل

ان دهنده نش نوعیه که ب واقع نقش ردیاب را ایفا می کند، که فاز پراکنده در ه،فرض خصوصیات شبیه آب استفاده شد با سیال

 ،دنیابای مینتایج بهبود قابل مالحظه ،برابر٢، با افزایش دبی فاز پیوسته به (٧شماره) با توجه به شکل. کیفیت اختالط می باشد

 (٨شماره  )شکلها جستجو کرد.توان علت اصلی آن را در تشکیل گردابهکه می

                                                           
1 Velocity Inlet 
2 Pressure Outlet 
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ه هندسه مورد دهد کشان مین ( ]٢[رحیمی و همکاران )در این زمینه  گرفته صورتهای این نتایج با سایر کار مقایسه

دهد که توزیع ردیاب در فاز نتایج نشان می است. شدهه ای در کیفیت اختالط ظبهبود قابل مالح مطالعه در این پژوهش موجب

ه که در این حالت کیفیت اختالط ب دهدمحاسبات نشان می ی یافته است.به دلیل استفاده از نازل بهبود قابل مالحظهپیوسته 

 بهبود یافته ]١٣[بروبانا و همکاران و  ]٢[رحیمی وهمکاران ،]٨[نسبت به مطالعات موحب وهمکاران ٢٦و % ٣٥%،  ٤٠ترتیب %

 است.

 

 نتیجه گیری -٥

 در میکرو شود که طرح ابداعی در مورد اختالطمشاهده می حاصل پژوهش می باشد،که  (٦شماره) شکلهمانطور که در 

لکه ها و رینولدزها قابل اعتماد باشد، بتواند در تمام دبیتیجه گیری نمیناما این  .دهدمی ها نتایج قابل قبولی ارایهمخلوط کننده

 عالوه براین با توجه به شکل. توان این نتیجه را استنباط کردباشد میای میکه جریان کامال الیه ٥٠های تا حدود برای  رینولدز

هم چنین . ه استآلی رسیدشوندگی رنگ به حد ایدهپخشدهد که نشان می برابر شده است، ٢فاز پیوسته  که دبی ( ٧شماره)

عه رعایت محدودیت ساخت یکی از نکات مهم در این مطال ،ها محدودیت ساخت وجود داردنظر به این که در ساخت این کانال

که  ان نتیجه گرفتتودر نهایت میاست.  مورد بررسی قرار گرفتهنال با مقطع مربع کا که بر همین اساس ،باشدها میاین کانال

های مخلوط کیفیت اختالط را نسبت به سایر ابزار ٩٥ها به طور میانگین حدود %مخلوط کنندهاستفاده از این نوع مدل از میکرو

ا توان باز جمله می .تواند انجام شوداین زمینه می کارهای تکمیلی زیادی دربخشد.بهبود می )در مقیاس های بزرگتر(کننده

شتر توسعه ها بیشتر و بیمخلوط کنندهنسبت دبی ها و رینولدزهای متفاوتی این شبیه سازی انجام شود تا اثر بخشی این میکرو 

 .یابد

 

 فهرست عالیم

C   غلظت ) kmol/m٣( 

Eu عدد اولر   

dh   قطر هیدرولیکی 

D   ضریب نفوذ ) m ٢/s( 

lm    طول اختالط 

ΔP   اختالف فشار ) Pa( 

Q    دبی حجمی )m٣ /s( 

R     نسبت دبی حجمی ها    

Re    عدد رینولدز 

u    سرعت(m/s) 
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X    فاصله از نقطه اختالط 

μ )   ویسکوزیته دینامیکی  Pa. s( 

Ρ    دانسیته مایع )kg /m٣( 

  α   اختالط کیفیت
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 رینولدز باالb::رینولدز پایینaنحوه اختالط در رینولدزهای متفاوت: 1شکل
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 نحوه پراکندگی ردیاب در عرض مجرا: ٢شکل
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 =٢R: نتایج حاصل از مدلسازی برای توزیع غلظت با  ٧شکل

 

 =٢R: تشکیل گردابه در ٨شکل
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Abstract 

In this work, the effectiveness of a micromixer on the mixing of two fluids was studied. 

So an asymmetric shaped micromixer was used to model the mixing. Overall geometry 

was designed by gambit software, then meshing the control volume was done in Ansys 

Workbench١٥ software and finally evaluated by using the fluent software.The results 

which were performed by different boundary conditions of entry Reynolds numbers and 

various flow rate ratio, indicated that using of nozzle in the entering zone can effectively 

improve mixing quality. The concentration patterns reveal that in the short space from 

entrance the mixing of two streams improved about 95%. Also, by increasing the flow rate 

of continuous phase the mixing pattern was improved. 
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