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چکیده
تولید قطرات در علم میکروفلوئیدیکز دارای کاربردهای گستردهای در انتقال مواد دارویی ،تراشههای تشخیصی ،ساخت دارو و موارد
متعدد صنعتی است .اساس کار در تبدیل حجم مشخصی از سیال به قطرات با اندازه مشخص است تا فرآیندهایی نظیر انتقال جرم با سرعت
بیش تری انجام شود .قطرات تولید شده در ابعاد میکرو از مزیتهایی مثل داشتن مساحت زیاد نسبت به حجم  ،بازده باال در ترکیب خوب،
خطر کم آلودگی و میزان مصرف کم واکنش برخوردار هستند .در این مقاله برای تولید ریز قطرات در یک میکروکانال مینیاتوری دو سیال
آب و روغن به عنوان سیاالت پراکنده و پیوسته مورد استفاده قرار گرفته است .نتایج حاصل از شبیهسازی عددی در نرم افزار کامسول نشان
میدهد که در هندسه ارائه شده قطر ریز قطرات تولید شده کاهش یافته و فرکانس تولید ریز قطرات افزایش یافته است .همچنین با افزایش
سرعت سیال پیوسته ورودی به داخل میکروکانال با ثابت ماندن سرعت سیال پراکنده نرخ تولید ریز قطرات در گستره مشخصی افزایش و
قطرات با قطر ریزتری تولید گردید .در حالی که با افزایش سرعت سیال پراکنده در ازای ثابت ماندن سرعت سیال پیوسته ابعاد ریزقطرات
افزایش مییابد.
کلمات کلیدی :میکروفلوئیدیکز ،تولید قطره ،سیاالت ،روش عددی
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 -1مقدمه
میکروفلوئیدیکز مبتنی بر قطره به عنوان یک 1
ابزار برای کاربردهای گ ستردهای تعریف شده ا ست که با مزایایی نظیر کاهش
م صرف واکنشگرهای شیمیایی ،تولید قطرات با حجم باال و کنترل م ستقل هر قطره شناخته شده ا ست .تولید ریزقطره در
میکروکانال ها به دو روش فعال و غیرفعال صوووورت میگیرد] .[1در این فرآیند ریز قطرات در داخل میکروکانالهای مینیاتوری
در گستره سیاالت انجام میشود .
کار در زمینه قطره در محیط های کوچک ،برای فعالیت های شیمیایی ،فرآیندهای پزشکی و صنعت بیولوژیکی دارای تاثیر
بسوویار و بهرهوری گسووتردهای می باشود ] .[2ترکیب دو ماده (سوویالغ غیرحل شووونده دارای کاربردهای زیادی در داروسووازی،
صنایع غذایی ،آرایشی ،آسفالت و بخش پتروشیمی و نفت است ].[3
پی شرفت های ویژهای در دهه های گذشته به دلیل مزایای ساخت کم هزینه ،کوچک بودن حجم نمونه ،کاهش زمان تجزیه
و تحلیل ،انعطاف پذیری عملیاتی و خودکار سوووازی سوووریع ،در این تکنولوژی صوووورت گرفته اسوووت ] .[4،5تاکنون تحقیقات
متعددی با ا ستفاده از رو شهای عددی ،تحلیلی و آزمای شگاهی در ارتباط با برر سی رفتار سی ستمهای چندفازی شامل سیاالت
گوناگون انجام شده است ] .[6،7
علیزاده و همکاران ] [8از روش شبکه بولتزمن و مدل تابع مشخصه برای شبیهسازی پروسه تشکیل قطره در اثر برهم کنش
دو سیال مخلوط نشدنی در یک میکروکانال استفاده که مدل عددی رفتار جریان را در این کانالها پیشبینی میکند .آنها
همچنین به این نتیجه رسیدند که در عدد موئینگی ثابت با افزایش دبی سیال پراکنده ،اندازه قطرات کاهش مییابد.
حاجیان و همکاران ] [9در یک روش جدید تولید قطره در سامانه میکروفلوئیدیکز از طریق سازوکار جابجایی سیال ،یک
روش برمبنای یک تحقیق تجربی را ارائه کردند .برای این منظور از یک سامانه با ساختار سه بعدی هم را ستا مت شکل از یک
جریان میانی و یک جریان بیرونی ا ستفاده شد .محلولی از اتانول و روغن که به صورت جت جریان دا شت با جریان آب احاطه
شده بود .آنها به این نتیجه ر سیدند که انتقال جرم به صورت پخش ملکولی در را ستای شعاعی سبب ایجاد حالت ا شباع و در
ادامه ،موجب جدایش فاز به صورت تشکیل نانوقطرات گردید .به دلیل وجود اختالف غلظت در راستای شعاعی کانال ،نانوقطرات
تحت تاثیر جابجایی مارانگونی به سمت مرکز کانال حرکت میکنند و در آنجا تجمع میکنند .در صورتیکه غلظت روغن به قدر
کافی زیاد باشوود تعداد نانوقطرات تولید شووده و جمع شووده در مرکز کانال به قدری افزایش می یابد که با هم برخورد کرده و
قطراتی با قطر باالی  10میکرومتر تشکیل می شوند.
تن و همکاران] [10تشکیل قطرات آب در روغن و روغن در آب را بصورت آزمایشگاهی بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند
که قطرات مجزا با افزایش لزجت سوویال پیوسووته کاهش مییابد ،در حالیکه با افزایش دبی سوویال جداشووونده به آرامی افزایش
مییابد.
در میکروکانالها تشکیل قطره زمانی رخ میدهد که تنش سطحی که در مقابل شکست قطره در حال رشد مقاومت میکند،
نمی تواند در برابر مجموع نیروهای درگ ویسووکوز که در اثر جریان فاز پیوسووته و نیروی فشوواری به خاطر ممانعت از عبور فاز
پیوسووته در قبال جریان هجوم فاز پراکنده مقاومت کند و فاز پراکنده مایع به وسوویله فاز پیوسووته مایع به قطرات ریزی تبدیل
میشود.
کو و همکاران] [11تشکیل قطرات روغن را در سیال فاز پیوسته در میکروکانال را به صورت عددی بررسی کرده و در نتایج
خود عنوان کردند که رئولوژی سیال پیوسته در شکلگیری و اندازه قطرات تاثیر بسزایی دارد.
در این پژوهش با طرح یک هندسووه جدید ،تشووکیل ریزقطرات در داخل میکروکانال در سوورعتهای مختلف برای سوویال
ورودی پیوسته و پراکنده مورد بررسی عددی قرار گرفته است.
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 -2مواد و روشها
 -1-2هندسه
تولید قطره عمدت ًا در میکروکانالهای مینیاتوری  Tو  Yشکل صورت میگیرد .این نوع از هندسه ها به طور متداول در هر دو
روش تولید قطره در روش تجربی و عددی کاربرد دارند .با ایجاد موانعی در داخل میکروکانال Tشکل در این تحقیق یک
میکروکانال برای بررسی عددی تولید قطرات در نرم افزار کامسول طراحی گردید .نمایی از هندسه 2میکروکانال در شکل  1و ابعاد
هندسه در جدول  1آمده است .سیال پیوسته از ورودی میانی میکروکانال بصورت عمودی ( از دو باال و پایینغ و سیال پراکنده
بصورت افقی وارد میکروکانال میشود و جریان سیال بصورت افقی از میکروکانال خارج میشود.

شکل:1نمایی شماتیک از میکروکانال (هندسه اصالح شدهغ
جدول  :1ابعاد هندسی میکروکانال
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 -2-2اعداد بی بعد
منظور از اعداد بدون بعد ،پارامترهای متشکل از کمیتهای فیزیکی هستند که از ترکیب این کمیتها ،در توصیف نیروهای
موثر بر یک پدیده معین استفاده میشود ] .[12در تولید ریزقطرات اعداد بی بعد از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند ،در
میکروکانالها اثرات نیروی گرانش و اینرسی در مقایسه با نیروهای کشش سطحی و نیروی ویسکوزیته ناچیز میباشند ،بنابراین
اعداد بیبعد باند و رینولدر تاثیر چندانی بر روی فرآیند تشکیل قطره ندارند و میتوان از آنها صرف نظر نمود .اما اعداد بی بعد
موئینگی (نسبت نیروی گرانروی به نیروی کشش سطحیغ ،وبر(نسبت نیروی اینرسی به نیروی کشش سطحیغ به طور ویژه
تاثیرات قابل مالحظهای در روند تشکیل ریزقطرات در میکروکانال ها دارند .عالوه بر این (ʎغنسبت لزجت سیال پراکنده به سیال
پیوسته(3غɳ( ،غنسبت چگالی سیال پراکنده به سیال پیوسته(4غ نیز بر روند تولید ریزقطرات موثرند.
𝑉𝜇
𝜎

( )1عدد موئینگی

= 𝑎𝐶
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 -3-2معادالت حاکم
معادالت حاکم بر مسأله در شبیه سازی عددی عبارتند از:
𝑢𝜕
𝑢𝜕
𝑃𝜕
𝑢𝜕2𝑢 𝜕2
+𝑣 )=−
) + 𝜇( 2 + 2
𝑥𝜕
𝑦𝜕
𝑥𝜕
𝑥𝜕
𝑦𝜕

(5غ
(6غ

𝑢(𝜌

𝛻 · 𝑢𝑠 = 0
𝜕φ
∇φ
)+ V. ∇φ = σ∇. (𝜀𝑙𝑠 ∇φ − φ(1 − φ
)
||∇φ
𝑡𝜕

(7غ
(8غ

∇φ

||∇φ
𝑔𝑘

= 𝑟𝑛
𝑚

که در مجموع روابط باال(5-9غ 𝜎 کشش سطحی بین دو سیال پیوسته و پراکنده 𝜌،چگالی سیال( 𝑚3غ u ،سرعت سیال( 𝑠 غ،
 Pفشار متوسط μ ،لزجت دینامیکی است ،معادله (7غ معادله  Level setبرای تحلیل فصل مشترک دو فاز مجزا است که در آن
𝜑 تابع توزیع مشخصه (ردیاب مرز مشترک دو سیال پراکنده و پیوستهغ 𝜀𝑙𝑠 ، γ ،پارامترهای ثابت هستند.
برای دیوار و سطح م شترک دو سیال شرط عدم لغزش اعمال گردید و زاویه تر شوندگی 25درجه فرض شده که این شرط
بجز سه ورودی سیال و خروجی (نقاط 1-4غ برای بقیه دیوارها حاکم ا ست و در تولید قطره از دو سیال آب و روغن به عنوان
سیاالت پراکنده و پیوسته استفاده شده است .جریان سیال پیوسته به صورت عمودی از دو مجرای میکروکانال و سیال پراکنده
نیز بصورت افقی از یک مجرای وارد میشود .خواص فیزیکی آب و روغن مورد استفاده در جدول  2آمده است.
جدول  :2خواص سیاالت پراکنده و پیوسته در تحقیق حاضر][12
لزجت دینامیکی(Pa.sغ
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 -4-2نتایج و بحث روی نتایج
در این پژوهش در یک هندسووه جدید تولید قطره در جریان سوویال المینار ،تراکم ناپذیر و هم دما صووورت گرفت .سوورعت
ورودی سیال پراکنده و پیوسته به ترتیب در ورودی مجرای میکروکانال 0.09و  0.06متر بر ثانیه است .نتایج حاصل از بررسی
عددی در نرم افزار کامسووول نشووان داد در بازه زمانی مشووخص در میکروکانال ،قطرات با اندازه کوچکتر و با نرخ حجم باالتری
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تولید می شود و نتایج آن در شکل  2آمده ا ست که در مقای سه با کار پژوه شی صورت گرفته تو سط ابری شمکار و همکاران][13
میزان تولید قطرات افزایش یافته و قطر قطرات کاهش مییابد .برای رسووویدن به نتیجه دقیق تر در تولید قطر با بهینه سوووازی
محل دقیق موانع و نوع آنها طی چندین مرحله شبیه سازی انتخاب شده است.

شکل :2مقایسه نتایج پژوهش حاضر با نتایج ][13

در بخش دوم میزان سرعت دو سیال آب و روغن مورد برر سی قرار گرفت .ابتدا سرعت سیال پراکنده  0.04متر بر ثانیه به
میزان ثابت و سرعت سیال پیو سته متغیر فرض شده ا ست که نتایج حا صل از آن در شکل  3قابل مالحظه ا ست .در یک بازه
زمانی م شخص از باال به پایین با افزایش میزان سرعت ورودی روغن و ثابت ماندن سرعت سیال پراکنده قطر قطرات کاهش
مییابد و فرکانس تولید قطره در گستره مشخصی افزایش مییابد.
𝑉𝑑 = 0.04
𝑉𝐶 = 0.045

𝑉𝑑 = 0.04
𝑉𝐶 = 0.051

𝑉𝑑 = 0.04
𝑉𝐶 = 0.06

𝑉𝑑 = 0.04
𝑉𝐶 = 0.072

𝑉𝑑 = 0.04
𝑉𝐶 = 0.09

شکل :3نتایج حاصل از تغییرات سرعت در سیال پیوسته

در بخش سوم از این پژوهش با فرض ثابت ماندن سرعت پیوسته در مقدار در عدد  0.09میزان سرعت سیال پراکنده (آبغ
به صورت متغیر لحاظ شده است .نتایج حاصل از بررسی عددی در شکل  4آمده است و نشان میدهد با افزایش میزان سرعت
سیال پراکنده و ثابت ماندن سرعت سیال پیوسته قطر ریزقطرات تولید شده افزایش مییابد و همزمان با آن فرکانس تولید قطرات
در بازه زمانی مشخصی بیشتر میشود.
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𝑉𝑐 = 0.09
𝑉𝑑 = 0.04

𝑉𝑑 = 0.09
𝑉𝐶 = 0.05

𝑉𝑑 = 0.09
𝑉𝐶 = 0.06

شکل :4نتایج حاصل از تغییرات سرعت در سیال پراکنده

 -3نتیجهگیری
بررسی تشکیل قطره در یک سیال توانمندی مطالعه رفتار پارامترهای مختلف را بر مشخصات قطره تشکیل شده ،ایجاد
میکند .مشخصات مختلفی برای یک قطره در حال تشکیل می توان درنظر گرفت که از جمله مهم ترین آن ها شکل قطره
تشکیل شده و اندازه آن است .در این پژوهش تاثیر هندسه و سرعت در سه بخش مورد بررسی گرفت ،با توجه به نتایج حاصل
می توان گفت :نرخ تولید قطرات در هندسه ارائه شده افزایش یافته و اندازه آن کاهش مییابد .با افزایش سرعت سیال پیوسته
(روغنغ و ثابت ماندن سرعت سیال پراکنده (آبغ قطر قطرات کاهش مییابد ،از سویی دیگر با ثابت ماندن سرعت سیال پراکنده
و افزایش سرعت سیال پیوسته اندازه قطرات تولید شده شده در داخل میکروکانال افزایش یافته و همزمان حجم بیشتری از
قطرات تولید میشود .استفاده از ما نع و متغیر سرعت به عنوان دو روش فعال و منفعل در تولید قطرات در میکروکانالهای
مینیاتوری می تواند در روش های آزمایشگاهی نیز مورد استفاده قرار گیرد ،زیرا با توجه به دقت باال و کم هزینه بودن آنها نتایج
قابل قبولتری خواهد داشت.
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