
  
  ��ی ��ند�ی دا�ه 

کا�یک ��وه آ�وز�ی  ��ند�ی �

  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  ي مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژيرشته

بررسی فرایند اختالط دو سیال قابل امتزاج در یک 

  کانال مینیاتوري با استفاده از روش غیر فعال

  

  :پژوهشگر

 توحید دهقانی

 :استاد راهنما

 دکتر فرهاد صادق مغانلو

  :استاد مشاور

 دکتر هادي والدي
  1396بهمن 

  



 
 

  :نام پدیدآور و عنوان
بررسی فرایند اختالط دو سیال قابل امتزاج در یک کانال مینیاتوري با استفاده از روش غیر 

  توحید دهقانی/ فعال
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  115  : اتصفح تعداد

  2390470/  مهندسی مکانیک  :نامه شماره پایان

  :چکیده

ي طراحی و ساخت قطعات در ابعاد میکرومتر، وسایلی با قابلیت انتقال سیال  هاي صورت گرفته در زمینه همگام با پیشرفت     

. شود ه امروزه از آنها تحت عنوان وسائل مایکروفلوئیدیک یاد میدر ابعاد خیلی کوچک طراحی و ساخته شده است ک

میکرومیکسر و پروسه  .شوند باشند که براي اختالط حداقل دو فاز استفاده می هاي بسیار کوچکی می میکرومیکسرها دستگاه

راي کاربردهاي بسیاري هاي مایکروفلوئیدیک محسوب شده و دا اختالط در آن به عنوان یکی از بخش هاي مهم واساسی سیستم

هاي با ابعاد کوچک، عدد رینولدز کوچک بوده و در هندسه. باشد هاي متفاوت شیمی، بیوشیمی، پزشکی و داروسازي می در عرصه

باشد که فرآیندي بسیار کند است اختالط جریان در جریان آرام عمدتا از نوع پخش مولکولی می .رژیم جریان اساسا آرام است

در این پژوهش، به بررسی تجربی و عددي پدیده ي . زم است تا با استفاده از روش هایی اختالط سیاالت بهبود یابدبنابراین ال

سازي  با استفاده از بهینه. ي متفاوت در اعداد رینولدز مختلف پرداخته شده است شکل با سه هندسه  Yاختالط در میکرومیکسر

هاي دسی داخل مجراي کانال تولید شده و انتقال سیال و اختالط آنها در هندسهتوپولوژي هندسه کانال، شکل مطلوب موانع هن

هایی براي  نامه با استفاده از فناوري مایکروفلوئیدیک به طراحی و ساخت ریزتراشه در این پایان. تولید شده بررسی گردیده است

تاثیر عدد رینولدز و همچنین تاثیر ضریب پخش . استاستفاده در فناوري میکروکانال  نظیر ریزتراشه میکرومیکسر پرداخته شده 

دهد که  نشان می هر سه میکروکانال بررسی شده نتایج. بررسی شده استهاي بدست آمده از توپولوژي  دو سیال در میکروکانال

سبب کاهش افزایش عدد رینولدز ابتدا همچنین . یابد یبا افزایش ضریب پخش در سرعت هاي مختلف میزان اختالط افزایش م

هاي پائین غلبه نیروي اینرسی بر  دلیل این رفتار متفاوت در سرعت .شود یشود سپس افزایش آن را سبب م میزان اختالط می

با افزایش عدد رینولدز گردابه هایی پس از مانع ها تشکیل . مکانیزم غالب براي اختالط است نفوذ ونیروي ویسکوز سیال است 

افزایش عدد  اینکند و  یاي و بی نظمی را در برابر نفوذ مولکولی تقویت م شکیل شده حرکت تودهین گردابه هاي تا. شود می

   .یابد بیشتر شده و اختالط افزایش مینظمی و حرکت توده اي ذرات  یب کند و یتر م را قويرینولدز گردابه هاي تولید شده 
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  کلیات پژوهش -1

  

  مقدمه - 1-1

ابعاد میکـرو و نـانو   امروزه با رشد فناوري ساخت در ابعاد کوچک، کاربرد تجهیزات در 

در صــنایع مختلــف نظیــر پزشــکی، بیومکانیــک، بیــو شــیمی و صــنایع شــیمیایی رشــد  

یک زمینه چند رشته اي و تا حدود زیـادي   ایکروفلوئیدیکم ]3-1[چشمگیري یافته است

بین رشته می باشد که در زمینه هـاي مختلـف مهندسـی و رشـته هـاي مختلفـی چـون        

کنولوژي و بیوتکنولوژي با تکیه بر کاربردهاي عملـی بـراي   فیزیک، شیمی، بیوشیمی، نانوت

طراحی سیستم هاي سیاالتی با حجم و اندازه کوچک که قابلیت حمل داشـته باشـند بـه    

یکی از قسمت هاي تاثیر گـذار در تجهیـزات سـیاالتی در ابعـاد میکـرو کـه        .کار می رود

دارویـی را بـر عهـده دارنـد،     وظیفه اختالط سیاالت قبل از واکنش یا آماده سازي ترکیب 

هر چقدر قطر هیـدرولیکی مجـراي عبـور سـیال کـوچکتر شـود       . میکرو میکسرها هستند

نسبت سطح در تماس سیال به حجم احاطه شده افـزایش مـی یابـد در نتیجـه میـل بـه       

تر عالوه بر اشـغال فضـاي کـم، سـبب بهبـود فرآینـدهاي       سمت مجراهاي با ابعاد کوچک

هدف از ساخت میکرومیکسرها، بدسـت  . قال گرما و انتقال جرم می شودانتقال از قبیل انت

  .آوردن یک اختالط کامل در خروجی در مقیاس کوچک با سرعت معین است

 مایکروفلوئیدیک چیست؟ - 1-2

کـه بـا رفتـار،    اسـت   1میکروالکترومکـانیکی  هـاي اي از سیستمشاخه یکیکروفلوئیدام

تجهیـزات   .سـر و کـار دارد   میکرومتـر س حجمـی  کنترل دقیق و کاربرد سیاالت در مقیـا 

: اجـزا عبارتنـد از  این برخی از  که شوندمختلفی ساخته می هايبخشاز  کیکروفلوئیدیام

، میکروحسـگرها، مخـازن سـیاالت و    2هاها، میکرومخلوط کنندهها، میکروکانالمیکروپمپ

                                                                                                                               
1 MEMS 
2 Micromixers 



 12                                                                                                                      منابع     

 
هـاي توزیـع سـیال    انـال میکروک  .شود میها که معموال در مقیاس میکرونی ساخته دریچه

شـوند و   مـی  استفاده کیکروفلوئیدیام هايسیستمهاي مختلف  براي عبور سیال در شاخه

ها بـین چنـد صـد نـانولیتر تـا چنـد       جریان سیال در این کانال. دارندکاربردهاي وسیعی 

 تـا ها معموال طولی در حدود چند صد میکرون این نوع کانال. باشد میکرولیتر بر دقیقه می

 .]4[میکـرون دارنـد   چنـد صـد  تـا   2چند ده میلیمتر و عمق و عرضی به ترتیب در حدود 

متر اشغال چند سانتی شوند اصوال سطحی حدودهایی که از اجزاي فوق ساخته می سامانه

  .)1-1شکل( کنندمی

  

  

  تجهیزات مایکروفلوییدكهایی از  نمونه: 1-1شکل 

  کاربرد مایکروفلوئیدیک - 1-3

وئیدیک کاربردهاي فراوانی دارد کـه از جملـه کـاربرد هـاي آن تـا بـه امـروز        یکروفلام

پروتئین، جـدا سـازي ذرات مختلـف بـا      ذرات، سنتز میکرو ذرات، سنتز نانو توان سنتز می

 هاي معمول قابـل جداسـازي نیسـتند    سایز هاي خیلی کوچک که در حالت عادي با روش

، کشت سلولی، تولیـد قطـرات   )در خون سفیدگلبول  از گلبول قرمز براي مثال جداسازي(

داروسـازي، تشـخیص    میکرونی، شکل گیري ذرات و کپسول ها در صنایع مـواد غـذایی و  

و  پزشـکی  انواع بیماري ها در مراحل اول بیماري، تولید مواد جدید با ویژگی هاي جدیـد، 

  .را نام برد  DNA تجزیه و تحلیل

هـاي کنتـرل دقیـق در خودروهـاي      مانههمچنین بخش مهمی از سا هامایکروسیستم

اساسـی  کاربردهـاي   هـا هـادي تغذیه و نیمه ودر صنایع هوافضا، دهندرا تشکیل میمدرن 

دارنـد کـه   Lab-on-chip یک ها کاربرد اساسی در عملی ساختن ایده ،یکروفلوئیدام. دارند



 
 

بـه عبـارت    .گیرددر آن چند عملیات شیمیایی روي یک مدار مجتمع مینیاتوري انجام می

شود کـه طـی یـک    دیگر یک آزمایشگاه با ابعاد بزرگ در فضایی بسیار کوچک تجمیع می

سري فرآیند هاي موازي نتایج یک سري آزمایشات شیمیایی با دقت بسیار باال و در زمـان  

بـه   یکیکروفلوئیـد اانگیزه حرکـت بـه سـمت م   ) 2-1(شکل  در . بسیار کم بدست می آید

  .ستخوبی نشان داده شده ا

  

  

  فرآیند حرکت به سمت مایکروفلوئیدها:  1-2شکل

 مایکروفلوییدیکتاریخچه پیدایش  - 1-4

دانسـت کـه هرکـدام     یکدیـ کروفلوئایم يفنـاور  شیدایپ ءمنشا توان یچهار عامل را م

 شیدایـ عامـل مربـوط بـه پ    نتری یمیقد. اند داشته يفناور نیا شرفتیو پ جادیدر ا یسهم

در  یبا فشار باال است، که توانست انقالب عیما یهمچون کروماتوگراف زیکروآنالیم هاي روش

 کیـ و قدرت تفک تحساسی ها، روش نیا يریبه کارگ. کند جادیا ییایمیش زیآنال هاي روش

ـ  ریمقاد زیرا در آنال ییباال  هـا  روش نیـ ا تموفقیـ . نمـوده اسـت   ممکـن  هـا  نمونـه   یجزئ

  .کرده است جادیا شناسی ستیو ز یمشی علوم در ها آن يبرا اي تازه کاربردهاي

هشـتاد  ي شناسی مولکـولی ایجـاد شـد زمـانی کـه در دهـه        دومین محرك از زیست

ــزایش انفجــاري در داده مــیالدي هــاي هــاي ژنومیــک رخ داد کــه ایجــاد روش یــک اف

هایی بـا  ها نیاز به ابزاراین روش. میکروآنالیزي مرتبط با زیست مولکولی را به دنبال داشت

. رکرد باالتر و حساسیت و قدرت تفکیک بیشـتر نسـبت بـه ابزارهـاي قـدیمی داشـتند      کا

  .راه حل بسیار مناسبی براي غلبه بر این مشکالت بود یکیکروفلوئیدافناوري م
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هـا بـراي سـاخت    اولـین امیـدواري  . سهم سوم مربوط به صنایع میکروالکترونیک است

هاي مرتبط بـا آن بـود، کـه بـه صـورت      ري، لیتوگرافی و فناوکیکروفلوئیدیاهاي م تراشه

 این فناوري. هاي میکروالکترونیک به کار گرفته شده بود موفقیت آمیزي در ساخت تراشه

 .قابل استفاده هستند یکیکروفلوئیداها به صورت مستقیم در م

زمانی که پـس از  . ین فناوري در بخشی کامال مجزا به وجود آمدآخرین محرك ایجاد ا

و بیولوژیکی در صنایع نظامی کاربرد پیـدا کردنـد، وزارت   جنگ سرد سالح هاي شیمیایی 

 ي آمریکا با ایجاد یک مرکز تحقیقاتیدفاع ایاالت متحده
١
(DARPA)گـذاري در   ، سرمایه

 تا از قدرت این فناوري در بخـش نظـامی   یکروفلوئیدي را افزایش داداهاي مبخش سیستم

 .سود ببرد

از لحـاظ  . بـوده اسـت   بـه بعـد  1980یکروفلوئیدها به طور قابل توجه از سال اتوسعه م

ها در پرینترهاي جوهرافشان بـر  یکروفلوئیدها به استفاده از آناتاریخی اولین کاربردهاي م

امـا امـروزه کاربردهـا در    . ودشـ دیگر کاربرد آن به میکروموتورها مربوط مـی . ]5[گرددمی

هـاي   اساس بیشتر توسعه یکیکروفلوئیدادر واقع م. حوزه بیوتکنولوژي رو به افزایش است

هـاي زیسـتی در حالـت مـایع     توان گفت که نمونهبیوتکنولوژي است زیرا به طور ساده می

  .دار استها محیط آبهستند و محل زندگی آن

  وئیدیکمزایاي سیستم هاي مایکروفل - 1-5

هـاي جـذاب زیـادي را فـراهم      یکروفلوئیـدیک، ویژگـی  اکاهش اندازه در فرآینـدهاي م 

از (هـا   ها و واکنش دهنده ي بسیار کمتري از حجم نمونه کند؛ براي مثال باعث استفاده می

شود که در نتیجه تولید ضایعات بسیار  می) لیتر و یا میکرولیتر به نانولیتر یا پیکولیتر میلی

الزم به ذکر است که برخی ضایعات شیمیایی بسیار خطرنـاك  (پی خواهد داشت کمتر در 

نسبت سطح در تماس سیال به حجم احاطه شـده افـزایش مـی یابـد در نتیجـه       ).هستند

میل به سمت مجراهاي با ابعاد میکرو عالوه بر اشـغال فضـاي کـم، سـبب بهبـود فرآینـد       

اسـتفاده از مـواد گـران قیمـت و یـا       دتر شـدن ابعـا  از طرفی کوچک .شود انتقال جرم می

و تحلیل  تجزیه ها و زمان اندازه گیري. کندپذیر میامکانخطرناك را به شکل امن و ارزان 

و هم چنـین  ) در زمان صرفه جویی( در این مقیاس به میزان قابل توجهی کاهش می یابد

اسـتفاده از سیسـتم    با .کند دقت بیشتر و امکان تکرارپذیري بیشتر آزمایشات را فراهم می

از نمونـه بـرداري تـا    (توان یک یا چند فرآینـد آزمایشـگاهی را   یکروفلوئیدیکی میام يها
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درواقـع  . روي یک تراشه کوچـک انجـام داد  ) بازخوانی مستقیم و تجزیه و تحلیل خروجی

که کوچک تر از یک تلفن همراه است و از  توان تصور کردرا مییک آزمایشگاه قابل حمل 

  » تراشـه  یک روي آزمایشگاه « یا » سیستم تجزیه و تحلیل کلی میکرونی«عنوان  آن به

و هزینه ها نیز به طور قابـل تـوجهی    نیروي انسانی با استفاده از این تراشه ها .شود می یاد

  .یابد کاهش می

  

  ) Lab-on-chip( آزمایشگاه روي تراشه - 1-6

سیلیکون، شیشه یا االستومر است که اي از جنس  یک دستگاه مایکروفلوئیدیک، تراشه

هـا جریـان پیـدا     هایی با ابعاد میکرونی در آن تعبیه شـده و سـیاالت درون ایـن لولـه     لوله

هـایی طراحـی کـرد کـه عملیـات مـورد نظـر در         تراشـه تـوان   بر اساس نیاز مـی . کنند می

مزایـاي  بـا توجـه بـه    . هاي معمول زیستی و پزشکی را در ابعاد کوچک انجام دهد آزمایش

پـذیري بـاالي آنهـا بـراي تولیـد       و همچنین انعطـاف  ایکروفلوئیدیکهاي م فراوان سیستم

 .رسـد  ساختارهاي جدید، آشنایی و ایجاد این فناوري در کشور امري ضروري به نظـر مـی  

هـاي پزشـکی، زیسـت     امروزه با پیشرفت سریع علم و تمایل روزافزون براي رشد در زمینه

تحقیقات دارویی و حتی نظارت و کنترل بـر محـیط زیسـت، دنیـاي      فناوري، نانو فناوري،

. ، آنالیزها و سنتزهاي شیمیایی وابسته شده اسـت ها لیتحلامروزي به طور قابل توجهی به 

هـاي مبتنـی بـر    و تراشـه  هـا  سـتم یس، ادوات و �به ویژه با موفقیت در پروژه ژنـوم انسـان  

�هاي آزمایشگاهیریزسیاالت و ریزتراشه
اه خاصی در مطالعات، تحقیقـات، صـنعت و   جایگ 

صـورت   2004در سـال   MITاي کـه در دانشـگاه   بر اسـاس مطالعـه  . اند کردهتجارت پیدا 

علـم در حـال پیشـرفتی کـه در      10گرفته بود، فناوري مایکروفلوئیدیک به عنوان یکی از 

  . ]6[آینده جهان را متحول خواهد کرد، معرفی گردید

هـاي مرکـزي و    ي شـیمیایی در آزمایشـگاه  و سـنتزها  هـا  لیحلتپیش از این، تجزیه و 

و متخصص در این زمینـه   کارآزموده، زیرا این کار نیازمند افراد گرفت یمتخصصی صورت 

در همـین راسـتا گـرایش و تمایـل فراوانـی بـراي       . بود یمو همچنین تجهیزات تخصصی 

سـازي بـراي    منظور امکان ي شیمیایی بهها لیتحلسازي تجهیزات مربوط به تجزیه و  ساده

، همـواره  انـد  نداشـته ي کار با وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی  تجربهکاربرانی که هیچگونه 

                                                                                                                               
1 Human Genome Project 
2 Lab on chip 



 16                                                                                                                      منابع     

 
اي نظیـر آزمـایش   به عنوان نمونه، امروزه آزمایشـات متـداول و سـاده   . وجود داشته است

 توانـد  یمهاي مختلف آب  بارداري، آزمایش گلوکز خون براي بیماران دیابتی و سنتز نمونه

بـراي  . ي افراد عادي و غیر متخصـص بـه وقـوع بپیونـدد     لهیوسیا منازل به  ها فروشگاهدر 

ی نیازمنـد  کیولـوژ یبیابی به این مهم، تجهیزات سنتز و تجزیـه تحلیـل شـیمیایی و     دست

انـدازي و قابلیـت اطمینـان بـاال      سازي، قابلیت حمل، کـاربري آسـان، سـادگی راه    کوچک

  .براي تحقق این اهداف معرفی گردید Lab-on-chipفناوري از این رو . باشند یم

Lab-on-chip اي است که در آن یک یا چنـد تـابع، کـار، وسـیله یـا تجهیـزات        وسیله

آزمایشگاهی بر روي یک تراشه به ابعاد چند میلی متر تا چند سـانتی متـر مجتمـع شـده     

حتی کمتـر  (کار دارد  با حجم بسیار کوچک سیاالت و مایعات سر و   Lab-on-chip.است

ي آزمایشـگاهی   لهیوسي یک یا چند  شدهسازي  در واقع این دستگاه، کوچک). از پیکولیتر

براي تشخیص، شناسایی و بازخوانی یک یا چند نمونه شیمیایی بر روي یـک ریـز تراشـه    

فهم بـودن و اعتبـار    و قابلسادگی  Lab-on-chip در فناوريیکی از اهداف مهم . باشد می

هاي کامالً خودکار کـه   ي بیولوژیکی و شیمیایی و همچنین ساخت ریزتراشهها تستیج نتا

بـه صـورت    ها دادهي شیمیایی و پردازش ها لیتحلي آن از جمله تجزیه و ها قسمتتمامی 

  .]7و8[باشد خودکار عمل کند، می

باعـث  موازي در یک تراشه مبتنی بر ریزسیاالت   پردازش، آنالیز و  لیتحلحجم توانایی 

ي وسـیع  ی، بازده و نمایش اطالعات متعـدد در محـدوده  ده پاسخافزایش کارایی و سرعت 

پردازشگر موازي دارند در حـالی   20گردیده است، چرا که کامپیوترهاي امروزي معموالً تا 

عـدد ظرفیـت پـردازش مـوازي را دارا      100هاي مبتنی بر ریزسیاالت تا چندین  که تراشه

، در کاربردهاي پزشـکی بـه ویـژه    ها تراشهم پردازش موازي در این این حجم عظی. هستند

در زیـر مـواردي چنـد از    . اي برخـوردار اسـت   ، از اهمیت ویژهDNAتشخیصات مبتنی بر 

هـاي مبتنـی بـر ریزسـیاالت بـه اختصـار بیـان         و تراشه Lab-on-chipي فناوري ها تیمز

  .]9[شود یم

ي بهینـه از مـواد    اسـتفاده . (سیال و یا محلول ي مورد نیاز از شناساگر، نمونهمقدار کم 

 )ي استفاده از تراشه مرحلهي ساخت و چه در  مرحلهچه در 

 .سهولت تولید انبوه و گروهی

 .ي ساخت نسبتاً پایین نهیهزمقرون به صرفه بودن و 

 .افزایش کارایی، دقت و حساسیت سیستم حتی در ابعاد میکرو

 .افزایش کنترل بر شرایط واکنش



 
 
 .بلیت حمل و جابجاییقا

 .دهی افزایش سرعت تجزیه تحلیل، آنالیز و پاسخ

 .به صورت کامالً خودکار ها دادهاندازه گیري، انجام تست و تحلیل 

 .�رابط کاربر پسند

 .پردازش موازي با ظرفیت باال

 . ICپذیري با فناوري  انطباق

Lab-on-chip ر گسترده و فراوانـی در  و فناوري مبتنی بر مایکروفلوئیدیک کاربرد بسیا

زیسـتی، انـواع    هـاي  سـلول ي پزشکی از جمله تشـخیص بیمـاري، تشـخیص انـواع      نهیزم

، شـمارش و جداسـازي   PCR هاي سرطانی، و همچنین انواع سلول... ، لیپیدها وها نیپروتئ

یکی از بخـش هـاي بسـیار اساسـی      . دارند... ي خون و  دهندهانواع ذرات و اجزاي تشکیل 

Lab-on-chip         میکرومیکسرها هسـتند کـه طـی آن چنـدین بخـش از یـک سـیال بایـد ،

ــده اخــتالط و اهمیــت آن در سیســتم هــاي   . اخــتالط یابنــد ــه بررســی پدی در ادامــه ب

  .پردازیممایکروفلوئیدیک می

  

  2اختالط - 1-7

همگن اسـت   يمخلوط شدن مواد مختلف جهت به دست آوردن فاز ياختالط به معنا

هـاي   دسـتگاه  هاي اساسیبخش یکی از میکرومیکسرها. شابه باشندم یکیزیکه از لحاظ ف

 هـاي سـیالی  نمونـه باشند که براي اختالط حداقل دو فـاز مختلـف از    می ایکروفلوئیدیکم

جریان 3نولدزیعدد رشود که ها سبب میابعاد بسیار کوچک میکرومیکسر. شود استفاده می

ریـان آرام مکـانیزم اخـتالط اساسـا از نـوع      در ج. بسیار کم بوده و جریان اساسا آرام باشد

مطابق بـا قـانون مشـهور    . حاکم است 4باشدکه در این مورد قانون فیکپخش مولکولی می

هـا بـا    این دسـتگاه . غلظت وابسته است انینفوذ و تفاوت گراد بیانتقال جرم به ضر ک،یف

تالط سیاالت و گرادیـان غلظـت موجـب افـزایش میـزان اخـ       سطح فصل مشتركافزایش 

کـوچکتر شـود نسـبت سـطح در      الیعبور سـ  يمجرا یکیدرولیهر چقدر قطر ه. شوند می

بـا   يبـه سـمت مجراهـا    لیـ م جهیدر نت ابدی یم شیبه حجم احاطه شده افزا الیتماس س

                                                                                                                               
1 User-friendly interface 

2 Mixing 
3 Reynolds number 
4 Fick Law 
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هـدف از  . شـود  یانتقال جرم مـ  ندیکم، سبب بهبود فرآ يعالوه بر اشغال فضا کرویابعاد م

کوچک بـا   اسیدر مق یدر خروج لاختالط کام کی بدست آوردن کسرها،یکرومیساخت م

 نیدر چنـ  انیـ جر کـرو، یدر ابعـاد م  زاتیبا توجه به ابعاد کوچک تجه. است نیسرعت مع

اخـتالط عمومـا از نـوع پخـش      ندیصورت فرا نیکه در ا باشد یاز نوع آرام م ییها دستگاه

 اریبـاال بسـ   2کلـت انتقـال جـرم مخصوصـا در اعـداد پ     زمینوع مکان نیا باشد یم 1یمولکول

چـون در ابعـاد   . شـود  یاختالط م ندیزمان و طول فرآ شیامر سبب افزا نیبوده و ا فیضع

 شیبدسـت آمـده سـبب افـزا     يها یآشفتگرا به راحتی آشفته نمود،  انیتوان جریماکرو م

ابعـاد  . اخـتالط دارد  نـد یدر فرآ ینقـش کمـ   یشود و پخـش مولکـول   یراندمان اختالط م

مربوطـه سـبب کـاهش اثـر      نولـدز یبـودن عـدد ر   نیها و بالطبع پـائ کسریمکرویکوچک م

 ییهـا  الزم است با استفاده از روش نیخواهد شد بنابرا انیجر یآشفتگ جهیاختالط در نت

هـدف از ایـن پایـان نامـه، طراحـی یـک        .ابـد یبهبـود   کسرهایم کرویاختالط در م ندیفرآ

لدزهاي کم کار کند و بـازده اخـتالط   که با رینو طوري هباشد، ب می 3غیرفعالمیکرومیکسر 

ی آسـان  یاي کـم و فرآینـدها   این میکرومیکسر با هزینـه  باید همچنین. باالیی داشته باشد

هندسـه   4يسـاز  نـه یبراي طراحی ایـن میکرومیکسـر ابتـدا بـا روش به    . قابل ساخت باشد

بـراي  . سپس ساختار نهایی میکرومیکسر طراحـی شـد  چیدمان مناسب موانع بدست آمد 

افـزار   هاي سرعت و غلظت در این میکرومیکسر، هندسه نهـایی توسـط نـرم    بررسی میدان

و در رینولـدزهاي ورودي    يافزار کامسول مش بنـد  طراحی و سپس با استفاده از نرم ایکت

 يکاربردهـا  يدارا ییایمیاختالط همراه واکنش ش يندهایفرآ .شد سازي شبیه 100تا 0.2

اخـتالط و   دهیـ از دو پد کیـ شناخت اثـر هـر   . باشد یم  و علوم زیستی در صنعت یعیوس

 ییبـاال  اریبسـ  تیـ از اهم گریکـد یدو با  نیتقابل ا یچگونگ يساز و مدل ییایمیواکنش ش

ي طراحی و ساخت قطعـات   هاي صورت گرفته در زمینه همگام با پیشرفت .برخوردار است

یلی کوچک طراحـی و سـاخته   در ابعاد میکرون، وسایلی با قابلیت انتقال سیال در ابعاد خ

. شــودیــاد مــی 5شــده اســت کــه امــروزه از آنهــا تحــت عنــوان وســائل مایکروفلوئیــدیک

هــاي مهــم و اساســی پروســه اخــتالط در آن بــه عنــوان یکــی از بخــش و میکرومیکسـر 

هـاي  هاي مایکروفلوئیدیک محسوب شده و داراي کاربردهـاي بسـیاري در عرصـه    سیستم

                                                                                                                               
1 Molecular diffusion 
2 Peclet Number 
3 Passive 
4 Optimization method 
5 Microfluidic 



 
 

  .باشدمتفاوت می

  

  ي اختالط و کاربردهاي آن پدیده  - 1-8

شدن مواد مختلف جهت به دسـت آوردن خـواص فیزیکـی     اختالط به معناي مخلوط

اخـتالط   ،از دیـدگاه مهندسـی   .باشـد یکسان در سیال جهت انجام فرآیندهاي بعـدي مـی  

شود و بر کیفیـت محصـوالت تـاثیر مـی    اي است که در بسیاري از صنایع ظاهر میپدیده

اي دارد و  هـا نقـش عمـده    یندهاي صنعتی و عملیات مربـوط بـه آن  آالط در فراخت. گذارد

ینـدهاي  آعمل اختالط در فر. همیشه براي رسیدن به یک مخلوط همگن صورت می گیرد

رود و  شیمیایی مختلف، براي یـک دسـت کـردن و همگـن کـردن سیسـتم بـه کـار مـی         

 هـاي مختلـف شـده    انهمچنین باعث کاهش اختالف غلظت و سایر خواص سیستم در مک

. دهـد  هاي چند فازي سطح تماس سیسـتم را افـزایش مـی    و در سیستم) کاهش گرادیان(

  .گـردد  هاي انتقال جرم، حرارت و مومنتوم مـی  مچنین اختالط سبب بهینه شدن پدیدهه

شـود   فرآیند اختالط، در اکثر واحدهاي تولیدي که با سیاالت سروکار دارند مشـاهده مـی  

هـا،   هـا و پتروشـیمی   ن به صنایع لبنیات، واحدهاي فرآینـدي در پاالیشـگاه  توا ازجمله می

  .صنایع داروسازي، راکتورهاي شیمیایی و تجهیزات مهندسی پزشکی اشاره نمود

  

  اهمیت اختالط در ابعاد میکرو  -1-9

بهبود فرآیند اختالط سبب خواهد شد تا مخلوط مورد نظر با درصد اخـتالط مطلـوب   

این دو هدف سبب خواهد شد تا ابعاد . تري بدست آید تر و طول مسیر کوتاهدر زمان کوتاه

هـاي اقتصـادي اولیـه و جـاري      تر شـده و در نتیجـه هزینـه   تجهیزات ساخته شده کوچک

هاي مرتبط با فرآیند اخـتالط سـبب   تر شدن دستگاهاز طرفی کوچک. مرتبط کاهش یابد

زیسـت  هـاي   تیجه کـاهش تولیـد آالینـده   کاهش ماده مصرفی اولیه براي تولید آن و در ن

شناسـی و پزشـکی   ي زیسـت  کـه در حـوزه  به دلیل ایناز طرف دیگر  .محیطی خواهد شد

ل ها و مواد محلـو  ها نمونه هاي تحقیقاتی و تشخیصی فراوانی وجود دارد که در آن زمایشآ

خلـوط  طی عبور از میکرو میکسرها باید با سیاالت و محلول هاي از پـیش تعیـین شـده م   

العمـل  عکـس بررسـی  اسیدهاي نوکلئیـک،        سنتز  گردند که نتیجه فرآیند مذکور منجر به

کار در ابعـاد   اگرچه. ]12-10[خواهد شدموجودات زنده  DNAها و تجزیه و تحلیل  آنزیم
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باشـد کـه ممکـن اسـت اصـالً در      هایی مـی میکرو متضمن در نظر گرفتن مسائل و پدیده

تی نداشته باشند اما ابعاد در نظرگرفته شده سیستم هنوز تا حدي ماکرو اهمی هاي مقیاس

بنابراین الزم  .باشد که بتوان فرض پیوستگی جریان را در اکثر موارد قابل قبول دانستمی

است که شناخت کافی از اختالط سیاالت در ابعاد ریز داشت و متناسب بـا فرآینـد مـورد    

  .نظر تجهیزات مورد نیاز را طراحی نمود

  

  میکرومیکسر - 1-10

ها بخشی از سیستم مایکروفلوئیدیک هستند که در آن دو یا چند سـیال  میکرومیکسر

در حقیقـت میکرومیکسـر هـا از کانـال هـایی در ابعـاد میکرومتـر        . شوندباهم مخلوط می

هـا بـر حسـب انـدازه و یـا بـه        کانال. باشندتشکیل شده اند که حاوي سیاالت مختلف می

و  ارکانال، میکروکانال، کانـال گـذ   مینی هاي متعارف،ر هیدرولیکی به کانالعبارت بهتر قط

هایی اطـالق   به دستگاه مایکروفلوئیدیکهاي  دستگاه. ]13[شوند کانال مولکولی تقسیم می

طـول کانـال    . ]14[باشـد  شود که حداقل یکی از ابعاد آن داراي مقیاس میکرومتر مـی  می

هـاي   عـرض میکروکانـال  . باشـد  متر مـی  وده چند میلیمیکرومیکسرها در محددر اختالط 

ارتفـاع میکروکانـال نیـز از مرتبـه     . باشـد  میکرومتر می 500تا  100معمولی در محدوده 

حجــم داخلــی میکرومیکســر از مرتبــه . تــر از آن اســت عــرض میکروکانــال و یــا کوچــک

 بسـیار  ابعـاد  لیـل د بـه  ،ایکروفلوئیـدیک م تجهیـزات  در. باشد لیتر می میکرولیتر و یا میلی

 میکروکانـال  کوچک ابعاد. تاس برقرار آرام جریان و بوده پایین بسیار رینولدز عدد کوچک،

میکـرو بـه دلیـل اعـداد      هـاي  اختالط در سیستم .کند می محدودرا  جریان گردابه تشکیل

. باشد به صورت یک چالش درآمـده اسـت   رینولدز پائین جریان که ناشی از ابعاد کانال می

کارهـاي   ها منجـر بـه اسـتفاده از راه    هاي آشفته در این سیستم وانی براي ایجاد جریاننات

با توجه به غالـب بـودن جریـان آرام در    . ها شده است دیگري جهت افزایش اختالط در آن

مقیاس میکرو، ایجاد یک مخلوط یکنواخت در میکروکانالهـا مشـکل اسـت و همـین امـر      

از عوامـل مهـم در تعیـین بهتـرین عملکـرد      . ددگـر  سبب کند شـدن رونـد اخـتالط مـی    

توان به زاویه برخورد، تقارن در سطح مقطع، قطر هیـدرولیکی، میـدان    میکرومیکسرها می

در .  ]15[سـرعت، ضـریب نفــوذ دو سـیال در یکـدیگر و خــواص  دو سـیال اشـاره نمــود      

  .]16و17[اختالط در میکرومیکسر نشان داده شده است) 3-3(تا ) 3-1(هاي  شکل

 



 
 

  

  هاي تیغه اي میکرومیکسر با مانع: 1-3شکل 

  

  شکل   Tمیکرومیکسر :  1-4شکل

  

  میکرومیکسر زیگزاگی:  1-5شکل
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 بندي میکرومیکسرها طبقه - 1-11

ها و کاهش طول اختالط و نیـز زمـان   به منظور بهبود فرآیند اختالط در میکرومیکسر

هـا بـه دو   ایـن روش . شـود ی استفاده مـی اختالط اجزا مخلوط شونده از روش هاي مختلف

در ادامـه بـه   . شـوند هاي غیر فعـال تقسـیم بنـدي مـی    هاي فعال و روشدسته کلی روش

 . شودمعرفی این دو روش و نیز چند میکرومیکسر مربوطه پرداخته می

  

  : میکرومیکسر فعال  -1- 1-11

نمونـه   ایجـاد اغتشـاش  موجب  یخارج کیفعال عامل تحردر میکرومیکسرهاي    

طول زمان اختالط کامل . نیاز استبه انرژي خارجی  ،براي انجام فرآیند اختالطو  شود یم

و فضاي اشغال شده کمتر از میکرومیکسرهاي غیرفعال و هندسه این نوع میکرومیکسـرها  

اي همـراه اسـت و    پیچیـده ساخت میکرومیکسرهاي فعال با فرآینـدهاي  . باشد تر می ساده

هـاي   ها مشکل بوده و به سختی بـا دیگـر دسـتگاه    و همچنین کنترل آن باشد بر می هزینه

 يهـا  کیـ فعال به طور معمول از تکن يکسرهایکرومیم. شود مایکروفلوئیدیک هماهنگ می

 یحرارت يها کیتکن ی وکیالکتر کینامیدرودیه ،يفشار فاختال ،کیاولتراسون/ کیآکوست

 .]18[کنند یاستفاده م

  

  :رفعالمیکرومیکسر غی -2- 1-11

 براي انجام فرآیند اختالط احتیاج به انرژي خـارجی ندارنـد  غیرفعال میکرومیکسرهاي 

شـان   و به این دلیل، طـول اخـتالط و داراي حجـم اشـغال شـده بیشـتر بـوده و هندسـه        

 رفعـال یغ يکسـرها یکرومیدر م یورکلطـ  بـه . باشد تر از میکرومیکسرهاي فعال می پیچیده

 یبـ  شیافـزا  ایـ دو مـاده   نیسطح تماس بـ  شیز دو روش افزاا براي افزایش بازده اختالط

هـا بـر اسـاس     سطح تماس و زمان تماس گونـه  .شود یهندسه استفاده م انیدر جر ینظم

 .کنـد  در نتیجه مسیر پخش را کوتاه می ابدی یم شیافزا اه لکروکانایخاص شکل م یطراح

صلی با هندسه کانال کـه بـه   در واقع اختالط در این نوع میکرومیکسرها از تعامل جریان ا

از روش هـاي بهبـود اخـتالط در     ی دیگـر کی .گیرد صورت میشود  طور خاص طراحی می

است کـه داراي اخـتالف    یهاي ورودي نوسان استفاده از سرعت رفعالیغ کسرهايیکرومیم

ارائـه   ]19[و همکـاران  لپرتابار توسط و نیمفهوم، اول نیا. باشند یم گریکدیفاز نسبت به 



 
 

  .]20[شود یم هاستفاد پایین نولدزیهاي با عدد ر انیروش اغلب براي جر نیا .شد
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پیشنهاد هاي متعددي  به دلیل آرام بودن جریان در میکرومیکسرهاي غیرفعال مکانیزم

ها باعث  د و این گردابهشو در ابعاد ماکرو، جریان آشفته موجب تولید گردابه می .شده است

در فواصـل دور از دیـواره   . شـوند  میها  ل کاهش ضخامت و افزایش سطح مشترك بین سیا

 .باشـد  م نفوذ مولکولی میزم بسیار باالتر از سرعت مکانیزکانال اختالط، سرعت این مکانی

رینولـدز   در این ابعـاد عـدد  . باشد تر از ابعاد ماکرو می در ابعاد میکرو اختالط بسیار مشکل

م زدر این حالت نفوذ مولکولی بسیار موثر است و این مکانی. باشد کوچک و جریان آرام می

م نفوذ مولکولی زبر اساس مکانی اًاختالط سیاالت منحصر.  باشد بر میبسیار آهسته و زمان

تـرین   اي یکـی از مهـم   ه در کنار نفـوذ، حرکـت تـود   . باشد نیازمند زمانی بسیار طوالنی می

میکسـرهاي رایـج کـه    میکروهاي معمـول در   یکی از روش. باشد یهاي انتقال جرم م روش

در مـورد میکرومیکسـرهاي   . باشـد  کنـد، اسـتفاده از همـزن مـی     اي می هایجاد حرکت تود

تـوان در غیـاب همـزن بـا تولیـد حرکـت        ، سوال اساسی این است که چگونه میغیرفعال

اي، اسـتفاده از   ش دیگر براي ایجاد حرکـت تـوده  رو  .اي میزان اختالط را افزایش داد توده

هاي تغییر جهـت کانـال،    لها در مح در این کانال. باشد هاي انحنادار و زیگ زاگ می کانال

گفتـه   ١نیـ شود که به این گردابـه هـا، گردابـه د    طع آن ایجاد میهایی در سطح مق گردابه

دتا توسـط پخـش مولکـولی    در جریان آرام درون یک لوله صاف، اختالط عم .]21[شود یم

آید که به تنهایی قادر به اختالط مناسب در میکرومیکسرهاي غیر فعال نیسـت   بدست می

. اما مکانیزم هایی وجود دارند که می توان اخـتالط کامـل را در جریـان آرام بدسـت آورد    

یکی از این راهبردها بی نظم کردن خط مسیر ذرات جریـان یـا اصـطالحا ایجـاد جریـان      

خـط  . است و کاربرد بسیار زیادي در صنایع غذایی و دارویـی دارد  ٢مرج پر هرج و همرفت

مسیر ذرات جریان منظم در جریان که اخـتالط در آنهـا تنهـا از طریـق پخـش مولکـولی       

بنـابراین اخـتالط در   . یابنـد  آید، درجریان همرفت پر هرج و مـرج کـاهش مـی    بدست می

در نتیجـه بـراي بدسـت    . اسـت ) یا معمـولی (ظمجریان پر هرج و مرج بیشتر از جریان من

سازي وسیله نـاممکن   آوردن اختالط کامل، کانال طوالنی الزم است که با توجه به کوچک
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در مطالعه حاضر نیز مکـانیزم پـر هـرج و مـرج کـردن جریـان مـورد بررسـی قـرار          . است

نت قرار گیرد کـه  تواند در ناحیه توربوالدر ابعاد ماکرو جریان سیال به راحتی می. گیرد می

ایـن گردابـه هـا    شود که در نتیجـه   هایی در جریان می آشفتگی جریان باعث ایجاد گردابه

گیرد ولی در ابعاد میکرو به دلیـل پـائین بـودن سـرعت      فرآیند اختالط به خوبی انجام می

ي نیروهاي ویسکوز به نیروهاي جابجایی، نفوذ مولکولی مکانیزم غالب اسـت   جریان و غلبه

. نتیجه براي رسیدن به اختالط با کیفیت باالتر نیاز به کانال طوالنی و زمانی زیاد است در

براي کاهش زمان اختالط در میکرومیکسرها چندین روش وجود دارد، در هر کدام از ایـن  

  . ها از پدیده ي خاصی براي بهبود اختالط در میکرومیکسرها استفاده شده است روش
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را برعهــده دارنــد،  االتیاخــتالط ســ ي هفــیمهــم کــه وظ اریبســ هــايبخــشاز  یکــی

در زمینه اختالط سیاالت در میکرومیکسرها مطالعات متعـددي   .باشند یم کسرهایکرومیم

  .صورت گرفته است

اختالط آب و اتانول را داخل یک میکرومیکسر با قابلیـت سـاخت    ]22[وهمکاران ١ریو

نتـایج عـددي نشـان داد کـه     . عددي و تجربی بررسی کردنـد سه بعدي تناوبی به صورت 

اي آرام و شـیارها باعـث کشـیدگی جریـان      شکل موجی مربعی باعث ایجاد جریان گردابه

شوند که این دو پدیده باعث ایجاد اغتشاش سه بعدي در جریان شده و درجه اخـتالط   می

ر محـدوده وسـیعی از   را نسبت به حالت بدون وجود این ساختارها، به طور چشـمگیري د 

ها با تغییر مکان شیار مکعبی، بهتـرین حالـت را از نظـر     نآ. دهد یاعداد رینولدز افزایش م

  .درجه اختالط و افت فشار با استفاده از شبیه سازي عددي پیدا کردند

استفاده کرده و تـاثیر هندسـه     ٤دوشمن/ ٣از روش وایلر ماکس ]23[و همکاران ٢آوکی

ها ثابت کردنـد  آن. ان و خمیدگی را بر روي اختالط سیال آشکار کردندیا برخورد دو جری

عالوه بـر  . تواند عملکرد اختالط را بهبود بخشدکه ترکیب اتصال دو جریان و خمیدگی می

ها دریافتند که هیچ تفاوت مهمی بین اختالف فشار الیه بیرونی در صـورت وجـود   این آن

  .خمیدگی یا عدم وجود آن، وجود ندارد
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با موانـع،   به بررسی عددي و تجربی یک میکرومیکسر همراه ]24[و همکاران ١پترسون

  ي، دایروي، مثلثی و ودر این کار موانع لوز. براي اختالط در اعداد رینولدز پایین پرداختند

نتـایج نشـان داد   . ها به کار گرفته شدلوزي پله دار براي جداسازي و اختالط مجدد جریان

به خصوص موانع دایـروي بهتـرین کـارایی را در افـزایش درجـه اخـتالط       که وجود موانع 

. باشـد دست آمده در این میکرومیکسر کـم مـی  دارند، همچنین افت فشار بر واحد طول به

اي این نوع میکرومیکسر و سادگی ساخت، مـی آنها ادعا کردند که به دلیل ساختار صفحه

 .اي استفاده کرداي تراشههتوان از این نوع میکرومیکسر در آزمایشگاه

در سـه   روش دینامیـک سـیاالت محاسـباتی   جریان سیال را با  ]25[وهمکارانش ٢ناهر

  شکل که یکی از   Yآنها بازده اختالط را در میکرومیکسر  .کانال مورد بررسی قرار دادند

هـاي مختلـف    سیال ها از دو ورودي از طرفین سـیال دیگـر بـا یـک ورودي بـا مـانع       

نتایج نشان داد که شـکل کانـال    .نشان داده شده است) 6-1(که در شکل  ردندمحاسبه ک

  .به شدت بر روي حرکت سیال در میکروکانال و همچنین اختالط در آن موثر است
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  ]25[مانع هاي متفاوت شکل با  Yمیکرومیکسر: 1-6شکل 
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Abstract 
Advances in manufacturing in micrometer size, make it possible to produce 
new devices with a very small size for fluid transferring called microfluidic 
devices. Micromixers are very small devices that are used to mix at least two 
different species. Micromixers and mixing process are considered as one of 
the important parts of microfluidic systems and have many applications in 
various fields such as chemistry, biochemistry, medicine and pharmacy. In 
small geometries, the Reynolds number is too low and the flow regime is 
generally laminar. In laminar flows mixing is mainly based on molecular 
diffusion, which is a very time consuming, therefore it is necessary to enhance 
mixing. In this research, the mixing phenomenon in a Y-shaped micromixer 
with different geometries in different Reynolds numbers is investigated. 
Utilizing topology optimization, optimal shape of the baffles through the 
channel generated and effect of Reynolds number and diffusion coefficient on 
mixing is investigated. Results of three studied microchannels show that in all 
Reynolds numbers, increasing the diffusion coefficient causes increase in 
mixing efficiency. It is also observed that, increasing Reynolds number 
initially reduces the mixing efficiency and then increases it. In low Reynolds 
numbers, molecular diffusion is the dominant mechanism of mixing therefore 
increasing the velocity reduce the residence time and consequently diffusion 
effects. More increasing of Reynolds number cause formation of vortexes just 
behind of obstacles. These generated vortexes enhance chaotic advection 
mechanism against diffusion mechanism. Increasing Reynolds number 
intensify vortex and increases mixing efficiency.      
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