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چکیده

سیستمهای دوفازی ابزاری مهم برای تشکیل قطرات محسوب میشوند که به دلیل کاربردهای متنوع در چند دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار
گرفتهاند .در پژوهش حاضر ،فرآیند تشکیل قطرهی آب در روغن در یک هندسه هممحور با استفاده از روش حجم سیال شبیهسازی میگردد و
تاثیر پارامترهای موثر بر این فرآیند مانند سرعت و دانسیته فاز گسسته و همچنین کشش سطحی مورد بررسی قرار میگیرد .از نتایج حاصل
برای تولید ذرات کروی گاما-آلومینا به روش قطرهی روغن استفاده میشود .در این پژوهش با ساخت یک سامانه آزمایشگاهی ،عوامل موثر بر
فرآیند تشکیل قطره بررسی گردد .نتایج عددی با دادههای آزمایشگاهی اعتبارسنجی شده است .خطای اندازهگیری برای اندازه قطره حدود  %5و

MA

برای کرویت حدود  %4است .مطالعات نشان میدهد که اگر چه پارامترهای ذکر شده تاثیر زیادی روی اندازه قطرات و زمان جدایش دارند اما
وابستگی اندازه قطرات به کشش سطحی و دانسیته فاز گسسته بیشتر است .افزایش کشش سطحی موجب افزایش اندازه قطرات و زمان جدایش
میشود .همچنین ،با افزایش دانسیته فاز گسسته ،اندازه قطرات کاهش اما زمان جدایش افزایش یافته است .افزایش سرعت نیز با وجود تاثیر
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ناچیز ،منجر به افزایش اندازه و کاهش زمان جدایش قطرات شده است.
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جریانهای چندفازی 1جریان همزمان چند فاز در کنار هم میباشد که این فازها اثرات متقابلی بر روی یکدیگر دارند .جریانهای
دوفازی سادهترین حالت جریانهای چندفازی است و از مهمترین آنها میتوان به فرآیند تشکیل قطره در فاز مایع اشاره کرد .نقطه
شروع برای بیشتر مباحث میکروسیالی ۲مبتنی بر قطره ،تشکیل قطره است که از جمله عناوین جالب و بحث برانگیز است و در طول
دههای گذشته مورد توجه پژوهشگران ،محققین و صاحبان صنایع قرار گرفته است .سیستمهای میکروسیالی مبتنی بر قطره نقش
مهمی در زمینههای شیمیایی ،دستگاههای آزمایشگاه تراشهای ،3دارو رسانی ،4واکنشهای بیوشیمیایی ،کپسولهسازی 5و سنتز نانو مواد
ایفا میکنند [.]1
شکلگیری قطره در میکروکانالها بسیار مهم است ،زیرا نیاز به ایجاد قطرات مایع با اندازههای دقیق وجود دارد .فهم عوامل مختلف
موثر در فرآیند شکست قطره از اهمیت باالیی برخوردار است زیرا امکان کنترل این پارمترها را فراهم میکند .به طور کلی تشکیل
قطره به دو روش فعال یا غیرفعال در این کانالها انجام میشود .روش فعال تولید قطره نیاز به یک منبع خارجی برای تامین انرژی
دارد ،اما در روش غیرفعال تشکیل قطره تنها تحت تاثیر هندسه کانال بر جریان دوفازی است [.]۲
دو دیدگاه مطالعات آزمایشگاهی و شبیهسازی عددی در این مسئله وجود دارد .بررسیهای آزمایشگاهی با محدودیتهایی مانند
دشواری ساخت به دلیل هندسه بسیار کوچک ،هزینه زیاد و زمانبر بودن آزمایشات مواجه هستند .شبیهسازی دینامیک سیاالت
محاسباتی میتواند بر این محدودیتها غلبه کند و میتوان مقدار پارامترها را بدون تاثیر بر دیگری در دامنه وسیعی تغییر داد و این
بیانگر کارآمدی شبیهسازی عددی در تکمیل مطالعات آزمایشگاهی است.
در سال  ۲0۲0رحیمی و همکارانش به شبیهسازی عددی فرآیند تشکیل قطره آب در روغن در یک هندسه جریان متمرکز هم
محور پرداختند .برای شبیهسازی از نرمافزار فلوئنت با بکارگیری روش حجم سیال 6استفاده شد .تاثیر ویسکوزیته فازها و دبی حجمی،
کشش سطحی ،قطر نازل و قطر اوریفیس روی سایز قطره بررسی شد .نتایج عددی و تجربی آنها مطابقت قابل قبولی داشتند [ .]3در
سال  ۲0۲0پیمان و همکارانش به صورت تجربی تاثیر سورفکتانت روی فرایند تشکیل قطره مایع در هوا را بررسی کردند .آنها از
محلول آب-گلیسرول با غلظتهای مختلف گلیسرول به عنوان مایع فاز قطره استفاده کردند .افزایش غلظت سورفکتانت باعث کاهش
کشش سطحی میشود و در نتیجه زمان کمتری برای تعادل نیروهای عمل کننده روی قطره نیاز میباشد که منجر به کاهش زمان
تشکیل قطره میشود [.]4
در سال  ۲0۲0سوماسخارا 7و همکارانش تشکیل قطرات امولسیون و دینامیک شکست قطرات را با استفاده از روش کوپل حجم
سیال و سطح هم تراز 8در یک میکروکانال جریان متمرکز شده بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد که با اضافه کردن سورفکتانت کشش
سطحی کاهش و گرانروی (فاز پیوسته) افزایش مییابد که موجب کاهش طول و حجم قطره میشود .کاهش طول قطره نیز موجب
کروی تر شدن قطرات تولیدی شد .همچنین کاهش کشش سطحی که موجب افزایش عدد مویینگی میشود باعث تغییر رژیم جریان از
چکیدن به جتی شد .آنها همچنین به بررسی تاثیر نسبت دبی جریان پرداختند؛ افزایش دبی فاز پیوسته موجب اعمال نیروی برشی
بیشتر بر فاز پراکنده شد که منجر به تولید قطرات با طول و حجم کوچکتر شد [.]1
در سال  ۲019اوانجلیا 9و همکارانش تاثیر سورفکتانت در فرآیند تشکیل قطره آب در روغن را در یک میکروکانال جریان متمرکز
مورد بررسی قرار دادند .چهار رژیم جریان فشردگی ،چکیدن ،جتی و رگهای را مشاهده کردند .نتایج نشان داد که با افزودن سورفکتانت
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محدودهی سرعتهای مورد نیاز برای رژیمهای مختلف جریان تغییر کرد .محدوده برای رژیمهای فشردگی و چکیدن کاهش یافت اما
برای رژیمهای جتی و رگه ای افزایش یافت .افزایش دبی جریان فاز پیوسته نیز موجب کاهش سایز قطره شد [ .]5در سال ۲019
و همکارانش اثرات هندسه میکروسیالی همم حور را بر روی تشکیل امولسیون بررسی کردند .آنها از یک تراشه جدید با ترکیب هندسه
هممحور و امولسیون سازی مرحلهای استفاده کردند .آنها با استفاده از نرمافزار فلوئنت و با بکارگیری روش حجم سیال شبیهسازی را
انجام دادند و تاثیر کشش سطحی و سرعتهای جریا ن را روی فرآیند تشکیل امولسیون بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد که با
افزایش کشش سطحی اندازه قطرات کاهش و فرکانس تولید افزایش مییابد .با افزایش سرعت جریان همجهت مکانیزم نیروی محرکه
به تدریج از نیروی الپالس به نیروی درگ جریان همجهت تغییر میکند؛ اندازه قطرات کاهش و فرکانس تولید افزایش مییابد زیرا
نیروی درگ با سرعت جریان فاز پیوسته افزایش می یابد .افزایش سرعت فاز پراکنده (در سرعت ثابت جریان فاز پیوسته) نیز موجب
افزایش اندازه و فرکانس تولید قطرات میشود[.]6
در سال  ۲018ژیکینگ ۲و همکارانش به بررسی شبیهسازی دو بعدی تشکیل قطرهی تولوئن در آب پرداختند .آنها از روش حجم
سیال بر پایه نیروی سطحی پیوسته 3استفاده کردند و تاثیر خواص فیزیکی روی سرعت صعود قطره را بررسی کردند .نتایج شبیهسازی
آنها نشان داد که با افزایش اختالف دانسیته دو فاز سرعت صعود قطره افزایش مییابد زیرا اختالف دانسیته بیشتر بویانسی بیشتری
تولید میکند [ .]7در سال  ۲018چکیفی 4شبیهسازی عددی فرآیند تشکیل قطره آب در روغن را در یک میکروکانال جریان هممحور
مورد بررسی قرار داد و از نرمافزار فلوئنت با بکارگیری روش حجم سیال استفاده شد .او تاثیر پارامترهای شرایط جریان و قطر کانال
بیرونی را روی حالت شکست قطره ،فرکانس تولید و سایز قطره مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که افزایش سرعت فاز
گسسته منجر به تشکیل رژیم جتی می شود و جدایش قطرات از انتهای جت به دلیل ناپایداری جت اتفاق میافتد .همچنین کاهش
نسبت قطر کانال بیرونی به کانال فاز گسسته نیز موجب فرکانس بیشتر میشود [.]8
در سال  ۲018منگ 5و همکارانش به بررسی شبیهسازی عددی تشکیل قطره آب در روغن به روش حجم سیال پرداختند .آنها
تاثیر زاویه تماس دیواره روی اندازه قطره را در طی فرآیند تشکیل امولسیون بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد که کاهش زاویه تماس
باعث افزایش اندازه قطره میشود .آنها همچنین تغییرات فشار را در امتداد محور مرکزی و در یک نقطه ثابت در زوایای مختلف تماس
مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند [ .]9در سال  ۲017ونجیلن و همکارانش به فرآیند تشکیل قطره در یک دستگاه میکروسیالی جریان
هممحور پرداختند و یک مکانیزم جدید برای فرآیند شکست قطره در یک میکروکانال جریان هممحور کشف کردند .آنها از چند مایع
به عنوان فاز گسسته و پیوسته استفاده کردند و فرآیند تشکیل قطره را در سه دستگاه که دارای ابعاد مشابه ولی ساخته شده از مواد
متفاوت پلیپروپیلن ،تفلون و شیشه بود انجام دادند .زمانی که از کانال فاز گسسته با جنس تفلون و شیشه استفاده کردند ،گردن خارج
از کانال فاز پیوسته تشکیل شد ولی وقتی از کانال ساخته شده با پلیپروپیلن که دارای زاویه تماس  150°استفاده کردند پدیده
متفاوت بود و فرآیند تشکیل گردن و شکستن داخل کانال فاز گسسته انجام میشود [ .]10در سال  ۲017چائوجون 6و همکارانش به
بررسی شبیهسازی عددی روی فرآیند تشکیل قطره با بکارگیری روش حجم سیال در یک هندسه جریان هممحور پرداختند .آنها تاثیر
ویسکوزیته و سرعتهای دو فاز پیوسته و گسسته ،کشش سطحی ،تاثیر دیواره و همچنین خاصیت ترشوندگی لوله مویین روی اندازه
قطره را مورد مطالعه قرار دادند  .نتایج آنها نشان داد که تشکیل قطره به تعادل بین نیروی درگ جریان فاز پیوسته ،نیروی اینرسی فاز
گسسته و کشش سطحی روی قطره بستگی دارد .همچنین دریافتند که عدد مویینگی فاز گسسته در گذر از رژیم چکیدن به جتی
تاثیر بیشتری داشت .نتایج عددی و تجربی آنها مطابقت قابل قبولی داشتند [.]11
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در سال  ۲015ونجیلن 1و همکارانش به مطالعهی تشکیل قطره آب در روغن در یک هندسه جریان هممحور پرداختند .آنها دو
رژیم چکیدن و جتی را در فرآیند تشکیل قطره مشاهده کردند و پی بردند که سرعت جریان و ویسکوزیته دو فاز تاثیر مهمی بر الگوی
جریان دارند .نتایج نشان داد که افزایش سرعت و ویسکوزیته فاز پیوسته موجب تشکیل قطرات کوچکتری میشود و این تاثیر نیز در
رژیم چکیدن بیشتر از رژیم جتی است [ .]1۲در سال  ۲014لیانگهو ۲و همکارانش فرآیند تشکیل قطره آب در روغن را در یک
هندسه جریان هممحور مورد بررسی قرار دادند .آنها رژیمهای چکیدن ،جتی و موجی و همچنین گذر از رژیم چکیدن به جتی را
تجزیه و تحلیل کردن د .نتایج آنها نشان داد که رژیم چکیدن در دبی جریان پایین فاز پیوسته و گسسته اتفاق میافتد؛ همچنین جریان
جتی در دبیهای زیاد جریان دو سیال ظاهر میشود که می تواند به جت باریک در دبی جریان باالی فاز پیوسته و جت پهن در دبی
جریان باالی فاز گسسته تقسیم شود .تشکیل قطره در هر دو رژیم منظم و پایدار نیست [ .]13در سال  ۲01۲نیچنگ 3و همکاران
شبیهسازی فرآیند تشکیل قطره آب در روغن در یک میکروکانال تیشکل پهن را با استفاده از نرم افزار فلوئنت و با بکارگیری روش
حجم سیال ،مورد بررسی قرار دادند .آنها تاثیر مقدار عدد مویینگی ،خاصیت ترشوندگی و دبی جریان فاز گسسته را روی فرآیند
تشکیل قطره بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که با افزایش عدد مویینگی در هر دو رژیم چکیدن و جتی اندازه قطرات کاهش می
یابد .همچنین نتایج شبیهسازی به وضوح نشان داد که قطرات فقط زمانی میتوانند تشکیل شوند که سیال فاز پیوسته دیواره کانال را
مرطوب کند یعنی زاویه تماس روی دیوار کوچکتر از  90درجه باشد [.]14
در میکروسیاالت سه هندسه رایج برای تشکیل قطرات وجود دارد :جریان هممحور ،4تیشکل 5و جریان متمرکز 6که در شکل 1
نشان داده شدهاند .تحقیقات بر روی هندسههای گوناگون چون هندسه هممحور ،هندسه تیشکل و هندسه جریان متمرکز نشانگر آن
است که فرآیند تولید و کنترل قطرات بسیار پیچیده است و دلیل این پیچیدگی حضور پارامترهای متعدد مانند کشش سطحی ،لزجت،
ناپایداری ،گرانش و ....در مسئله است که هر کدام نقشی تعیینکننده و کلیدی دارند.
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شکل  :1انواع سیستمهای تشکیل قطره

Fig 1: Types of droplet formation systems
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در جریان هممحور ،فاز پراکنده از طریق یک لوله مویین که به طور هممحور درون لوله مویین بزرگتر قرار دارد و به موازات جریان
فاز پیوسته ،تزریق میشود .با رشد قطره ی در حال ظهور ،نیروی درگ ویسکوزیته فاز پیوسته افزایش مییابد و این ادامه مییابد تا
زمانیکه نیروی درگ با نیروی کشش سطحی که قطره را به دهانه لوله مویین میچسباند برابر باشد؛ در این لحظه یک قطره تشکیل
شده و به پایین دست جریان منتقل میشود .در کانالهای هممحور لوله مویین خارجی بسیار بزرگتر از لوله مویین داخلی است و به
همین دلیل قطرات تشکیل شده در این کانالها نامحصور 7هستند  .در نتیجه مکانیسم تشکیل قطره عمدتا به برش ویسکوزیته و کشش
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سطحی بستگی دارد .با افزایش سرعت جریان د ر هندسه میکروسیالی شاهد تشکیل رژیم جتی هستیم که جریان فاز پراکنده در پایین
دست جریان و به دلیل بیثباتی ریلی-پالت 1شکسته و باعث تشکیل قطرات غیریکنواخت میشود [.]15
یکی از اشکاالت این هندسه ها این است که معموال قطرات تولید شده به وسیله آنها کامال یکنواخت نیست .از نتایج این شبیهسازی
در تولید قطرات کروی در داخل فاز روغن برای کاربرد در ساخت ذرات کروی گاما-آلومینا میتوان استفاده کرد .برای تولید این ذرات
کروی میتوان از روش سل-ژل و روش گرانولسازی ستون روغن استفاده کرد .پس از سنتر ذرات سل ،این ذرات برای شکلدهی در
داخل یک ستون روغن سقوط کرده و ذرات ژل کروی شکلی را به خاطر تنش سطحی به وجود میآورد .در این مرحله بخاطر نیروی
گرانش و نیروی برشی این ذرات به صورت کروی در میآیند .بخاطر وجود گرما در داخل روغن ،الیه بیرونی و سطحی ذرات به صورت
ژل در میآید .سپس برای صلب شدن وارد الیهای از محلول آمونیاک میشوند .آمونیاک به ژل ایجاد شده نفوذ میکند تا اسید موجود
در ذرات را خنثی کرده و صلب شدن ذرات بهتر و بیشتر صورت میگیرد .پس از صلب شدن ،ذرات به مرحله شست و شو و خشک
سازی منتقل میشوند و برای جداسازی ناخالصیهایی(مانند نیترات آمونیوم ،اسید نیتریک ،آمونیاک و هیدروکربنها) توسط آب و الکل
شسته میشوند و سپس وارد مرحله خشکسازی میشوند [ .]16شکل  ۲شماتیک دستگاه آزمایش مورد استفاده برای تولید ذرات
گاما-آلومینا را نشان میدهد.

شکل  :2شماتیک دستگاه آزمایش برای تولید ذرات گاما-آلومینا []17

T

]Fig 2: Schematic of an experimental device for the production of gamma-alumina particles [17

Rayleigh-Plateau Instability
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امینول 1و همکارانش در سال  ،۲011سنتز ذرات کروی گاما آلومینای را به روش ستون روغن مورد بررسی قرار دادند .مقادیر
مختلف پودر بوهمیت به طور جداگانه در 100میلیلیتر آب دیونیزه سوسپانس شد .سپس سوسپانسیونها به روش اولتراسونیک
گسسته شدند .پس از تبدیل سل به ژل ،ژل به صورت قطرهی توسط یک پمپ به ستون مایع شامل یک روغن پارافین در باال و محلول
آمونیاک در الیه زیرین منتقل شدند .قطرات بوهمیت به خاطر اثرات کشش سطحی روغن تشکیل شدند و قطرات ژل به مدت  1ساعت
در محلول آمونیاک قرار میگیرند .آمونیاک اسید موجود در دانههای ژل را خنثی میکند و قطرات ژل سفت و سخت میشوند .سپس
ذرات با روش ساده فیلترینگ جدا شده و با آب شست و شو شدند .ذرات به مدت  1۲ساعت در دمای اتاق خشک و سپس در دماهای
مختلف کلسینه میشوند .نتایج آنها نشان داد که کرویت قطرات تزریق شده تابعی از غلظت بوهمیت است و در غلظتهای پایین
بوهمیت که کشش سطحی نسبتا زیاد و ویسکوزیته پایین است گرانولهای کروی با قطر حدود ۲میلیمتر تشکیل میشود [.]18
در پژوهش حاضر شبیهس ازی تشکیل قطره در اثر اختالط دو سیال مخلوط نشدنی با استفاده از روش اویلرین برای هر دو فاز در
یک هندسه هممحور مطالعه میشود .هدف از انجام این پژوهش استفاده از نتایج حاصل برای تولید ذرات کروی گاما-آلومینا به روش
قطره روغن است که در پژوهشهای پیشین بررسی نشده است .استفاده از دانش دینامیک سیاالت محاسباتی و مدل کردن سقوط
قطرات در ستون روغن میتواند در طراحی سیستم تولید قطرات ،طراحی نازل ایدهآل برای تولید قطرات کروی یک اندازه و همچنین
کنترل کرویت آنها موثر باشد .برای تسخیر فصل مشترک ۲نیز از روش کسر حجمی سیال که یک روش اویلرین میباشد ،استفاده شده
است .تاثیر سرعت فاز گسسته ،دانسیته فاز گسسته و کشش سطحی فاز گسسته با لوله مویین بررسی میشود.
 -2روش عددی
 -2-1تئوری مدل حجم سیال

MA

با تو جه به اینکه دامنه جریان ما شامل دو مایع غیرقابل اختالط است ،از تکنیک تسخیر فصل مشترک و روش عددی حجم سیال
جهت مدلسازی تشکیل و جدایش یک قطره استفاده شده است .این روش در چارچوب روشهای اویلرین است .روش حجم سیال اولین
بار توسط هرت و نیکولز برای تسخیر فصل مشترک به صورت ضمنی با کمک تابع کسر حجمی ابداع شد [ .]19این روش برای
محاسبهی موقعیت فصل مشترک دو سیال غیرقابل اختالط از یک شبکه ثابت حجم محدود استفاده میکند .اساس روش حجم سیال
بر تابع کسر حجمی استوار است.
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 -2-2معادالت حاکم
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معادالت ناویر استوکس مجموعهای از معادالت دیفرانسیل جزئی است که دینامیک سیاالت را توصیف میکند .به طور دقیقتر،
مجموعه ای از معادالت وابسته به زمان است و شامل معادالت بقاء جرم ،مومنتوم و انرژی میباشد .در این پژوهش سیاالت غیرقابل
تراکم و نیوتنی در نظر گرفته شدهاند و فرآیند بدون هیچ اعمال نیروی خارجی انجام شده است؛ بنابراین معادالت ریاضی حاکم بر
سیستم به معادالت بقای جرم و مومنتوم کاهش مییابند که در زیر ارائه شدهاند.
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در جریانهای چندفازی ،تنها معادله مومنتوم که در باال نشان داده شده است در منطقه محاسباتی حل میشود و میدان سرعت حاصل
مخلوط  U ،  kg m .s بردار سرعت  P ،  m s فشار ،  Pa 

AC

از آن بین فازها به اشتراک گذاشته میشود .در این معادالت  نشاندهندهی دانسیته مخلوط   ،  kg m 3 ویسکوزیته دینامیکی
نیروی کشش سطحی  t ،  N m زمان   s و  gشتاب

CE

گرانش)  ( m s 2هستند .ترم  Fدر معادلهی ناویر-استوکس بیانگر نیروی کشش سطحی است .روش نیروی سطح پیوسته یک روش
معمول برای پیادهسازی کشش سطحی است .در مدل نیروی سطح پیوسته ،کشش سطحی نه بعنوان شرط مرزی در فصل مشترک،
بلکه به عنوان یک نیروی حجمی پیوسته در سراسر فصل مشترک تفسیر میشود؛ که میتواند در فاصله کمی از فصل مشترک اعمال
شود .در این مدل ،براساس قانون الپالس ،کشش سطحی تحمیل شده بر روی فصل مشترک که با استفاده از محاسبهی انحنای سطح
میباشد به صورت زیر نوشته میشود [.]۲1,۲0
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 ضریب کشش سطحی k ،انحنای سطح n ،بردار نرمال بر سطح مشترک و به سمت داخل آن و  تابع دلتای دیراک روی سطح
مشترک دو سیال است که در همه جا به جز فصل مشترک صفر است .سیاالت توسط تابع مشخصه  مشخص میشوند بطوریکه:



()4
گرادیان تابع مشخصه برای محاسبهی بردار نرمال سطح استفاده میشود.




()5

n̂ 

n̂ 
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انحنا به عنوان واگرایی بردار نرمال سطح واحد محاسبه میشود.
()6

k    n

و  به صورت تقریبی  nبه گونهای که نیروی ناشی از کشش سطحی را میتوان به صورت زیر بیان کرد.
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()7

F   K 

انحنا توسط دو شعاع اصلی در جهتهای متعامد (  R 1و  ) R 2با استفاده از معادله یانگ-الپالس تعیین میشود.
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دانسیته و ویسکوزیته سیال در ه ر فاز ثابت است اما در فصل مشترک ممکن است ثابت نباشد [ .]۲۲در روش حجم سیال معادالت
برای دو سیال درگیر حل میشود و حرکت فصل مشترک با حل معادلهی انتقال برای تابع مشخصه  حل میشود.


 U   0
t

این معادله امکان محاسبه خواص فیزیکی متغیرها در هر حجم کنترل را فراهم میکند .در حقیقت مقادیر میانگین دانسیته و
ویسکوزیته سیال همانطور که در زیر نشان داده شده است به دست میآید.
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بازسازی فصل مشترک از مقادیر کسر حجمی سیال ،برای روش حجم سیال بسیار مورد توجه است .در سلولهایی که مقدار
کسرحجمی فاز ،عددی بین صفر و یک است با استفاده از روش محاسبه رابط خطی تکهای 1فصل مشترک بازسازی میشود .این روش
فصل مشترک بین دو فاز را با یک خط شیبدار تقریب میزند که شیب این خط توسط دادههای به دست آمده از سلولهای مجاور
تعیین میگردد .این روش باعث میشود که سطح بازسازی شده به طور طبیعی با فصل مشترک واقعی تراز شود .برای افزایش دقت
محاسبات فصل مشترک بین آب و روغن از تکنیک بازسازی فصل مشترک استفاده شده است [.]۲3
 -2-3خصوصیات سیال و شرایط مرزی
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در این شبیهسازی از آب دیونیزه به عنوان فاز گسسته و از روغن به عنوان فاز پیوسته استفاده شده است .اطالعات دو سیال در جددول
 1قابل مشاهده است.
جدول  :1خواص سیال فاز گسسته و پیوسته

Table 1: Dispersed and continuous phase fluid information
ماده

چگالی 

3

m

 kg

ویسکوزیته m .s 

آب

998/۲

0/001003

روغن

880

0/005۲8

 kg

کشش سطحی  kg m 

زاویه تماس

0/01315

6۲/1

3

MA

برای شبیهسازی فرآیند از نرمافزار تجاری انسیس فلوئنت نسخهی  19/۲استفاده شده است .در این مقاله از حلگر فشار-مبنا استفاده
شده است .برای حل همزمان معادالت فشار-سرعت از الگوریتم کوپل شده ،گسستهسازی فشار از روش پرستو ،۲گسستهسازی گرادیان
از روش گرین-گوس بر مبنای سلول 3و برای گسسته سازی مومنتوم از روش مرتبه دوم استفاده شده است .فرضیات مورد استفاده در
این پژوهش به صورت زیر میباشند:
 جریان مورد بررسی جریانی متقارن محور ،آرام و ناپایا از دو سیال غیرقابل اختالط است.
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 جریان تراکمناپذیر ،تحت اثر نیروی گرانش و هم دما است.

 از تغییرات خواص فیزیکی از جمله چگالی ،ویسکوزیته و کشش سطحی صرفنظر میشود.
 کشش سطحی موجود در فصل مشترک آب-روغن ،مقداری ثابت بوده و با زمان تغییر نمیکند.
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شرایط مرزی استفاده شده برای ورودی آب و روغن سرعت ورودی ،شرط مرزی خروجی فشار اتمسفریک و برای دیوارهها شرط عدم
لغزش استفاده شده است .ارتفاع کانال فاز پیوسته  100و قطر آن  11میلیمتر است و ارتفاع نازل فاز گسسته  10میلیمتر و دارای
قطر داخلی  0/8میلیمتر و ضخامت  0/18میلیمتر است .شکل -3ب تصویر هندسه استفاده شده در شبیهسازی و ابعاد آن را نشان
میدهد و شکل -3الف نحوهی مش زنی را نشان داده است.
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شکل ( :3الف) نحوهی مش زنی و (ب) هندسه
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Fig 3: (A) The method of meshing and (b) the geometry

 -3نتایج و بحث
 -3-1بررسی استقالل حل از شبکه محاسباتی
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در این بخش برای بررسی استقالل از شبکه محاسباتی ،پنج شبکه انتخاب شد و قطر و کرویت قطره به عنوان شاخصی برای استقالل از
شبکه بررسی شد .با توجه به نتایج مندرج در جدول  ۲افزایش تعداد شبکه از  4108۲به  446۲8تغییر بسیار کمی در شاخص قطر
قطره و کرویت ایجاد کرده است و بنابراین شبکه با  4108۲سلول ،به منظور کاهش حجم محاسبات و زمان الزم برای شبیهسازی به
عنوان شبکه مطلوب در نظر گرفته شده است.
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جدول :2مطالعه استقالل نتایج از شبکه محاسباتی
Table 2: Mesh independency study

تعداد مش

شاخص 1

درصد خطا نسبی

شاخص ۲
اندازه قطره

درصد خطا نسبی

کرویت

5/68

-

0/975

7×3-10

0/968

15/7×3-10

0/953

(میلیمتر)

۲

۲9054

0/5۲

5/71

3

4108۲

1/38

5/79

4

446۲8

0/17

5/8

T

1

۲3040

-

3-

3/15× 10

0/950
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 -3-2اعتبارسنجی

اعتبارسنجی نتایج حاصل از شبیهسازی با نتایج تجربی بررسی شده است .اندازه قطره با استفاده از شبیهسازی  4میلیمتدر مدیباشدد و
قطر قطره تشکیل شده در آزمایشگاه با استفاده از نرمافزار ایمیججی 4/۲۲ ،1میلیمتر اندازهگیری شد .کرویدت قطدره تشدکیل شدده در
شبیهسازی  0/7۲5و قطره تشکیل شده در آزمایشگاه  0/695است .بنابراین خطای اندازهگیدری بدرای انددازه قطدره حددود  %5و بدرای

CE

کرویت حدود  %4است؛ که نتایج بیانگر دقت و توانایی مدل در شبیهسازی این پدیده است .شکل  4نتیجه اعتبارسدنجی را نشدان مدی
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دهد.

شکل  :4اعتبار سنجی با نتایج آزمایشگاه

 -3-3بررسی تاثیر پارامترهای مهم بر فرآیند تشکیل قطره
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Fig 4: Validation with laboratory data

فرآیند تشکیل قطره و حرکت آن در ستون مایع دارای کاربردهای بسیاری است .کنترل رفتار تشکیل قطره و پارامترهای مختلف
تاثیرگذار بر این فرآیند به منظور استفاده برای کاربردهای مختلف ضروری میباشد .از ویژگیهای کار حاضر انجام همزمان مطالعه
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آزمایشگاهی و شبیهسازی عددی است .این یک مطالعهی هدفمند است که برای تولید ذرات گاما-آلومینا به روش قطره روغن استفاده
میشود .بنابراین نوع و دامنهی پارامترها که مورد مطالعه قرار گرفته است هدفمند در راستای استفاده در تولید ذرات گاما-آلومینا
است.

جریان در مینیکانالها توسط پارامترهای کشش سطحی دو فاز ،سرعتهای متوسط فازها در هر ورودی و ویسکوزیتههای دو فاز
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تعیین میشود .برای بررسی رفتار جریان تحت شرایط مختلف ،اغلب از اعداد بدون بعد استفاده میشود که اهمیت ارتباط بین این
پارامترها را نشان میدهد .عدد وبر پارامتر بدون بعدی است که بیانگر ارتباط بین تاثیر نیروی اینرسی و کشش سطحی میباشد و به
صورت رابطه  11تعریف میشود.
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عدد باند نیز بیانگر ارتباط بین نیروی گرانش و نیروی کشش سطحی است که به صورت رابطه  1۲تعریف میشود .
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که  چگالی سیال Dd ،قطر قطره تشکیل شده U ،سرعت سیال   ،کشش سدطحی دو سدیال و  gنیدروی گدرانش اسدت .در

CE

ادامه به بررسی و تحلیل نتایج حاصل از شبیهسازی تاثیر برخی از پارامترها میپردازیم .در همدهی شدبیهسدازیهدای انجدام شدده فداز
پیوسته ساکن در نظر گرفته شد.
 -3-3-1تاثیر سرعت فاز گسسته

سرعت ورودی فاز گسسته یکی از پارامترهای موثر بر روند شکلگیری قطرات و رژیم تولید قطرات در کانالها است .تغییر سرعت فاز

ED
PT

گسسته موجب تغییر نیروی اینرسی فاز گسسته و همچنین باعث تغییر رژیم جریان میشود که خود عامل تاثیرگذاری بر روی فرآیند
تولید قطره است .زمانی که سرعت فاز گسسته افزایش مییابد ،با توجه به مفهوم عدد بی بعد وبر نیروی اینرسی بر کشش سطحی

غالب میشود و تعادل بین این دو نیرو گذر از رژیم چکیدن به جتی را تعیین میکند .همانطور که در شکل  5فرآیند تشکیل قطره بعد
از گذشت  16ثانیه نشان داده شده است؛ نتایج بررسی تاثیر سرعت فاز گسسته نشان میدهد که اندازه قطرات با افزایش سرعت فاز
گسسته افزایش مییابد .با افزایش رشد قطرات در نقطهای که نیروهای کمککننده به شکست بر نیروهای مقام بر شکست غلبه می
کنند ،نیروی درگ افزایش مییابد .در این نقطه ،در حالیکه قطر ستون فاز گسسته به صفر میرسد ،انحنای شعاعی تا بینهایت افزایش
مییابد و این منجر به گسستگیهایی در تجزیه قطرات میشود .پس از این نقطه ،کشش سطحی(که دیگر نیروی مقاوم در برابر
شکست نیست) انرژی سطح را به حداقل میرساند و قطره را تشکیل میدهد .تحت شرایط ثابت دبی جریان فاز گسسته و پیوسته،

MA

نیروی برشی و کشش سطحی ثابت باقی میماند و تعادل نیرو در حجم خاصی رخ میدهد که منجر به تولید قطرات با اندازه یکنواخت
میشود .زمانی که سرعت به  0/013متر بر ثانیه میرسد رژیم تشکیل قطره از حالت چکیدن به رژیم جتی تغییر میکند .در رژیم
جتی قطرات از انتهای فاز گسسته تشکیل میشوند و زمانی که سرعت به  0/015متر بر ثانیه میرسد رژیم جتی پهن تشکیل شده
است و هیچ قطرهای از انتهای فاز پراکنده جدا نمیشود .فنگ بای و همکارانش [ ]۲4و کارستن و همکارانش [ ]۲5نیز در بررسیهای
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خود به نتایج مشابهی دست یافتند.
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شکل  :5تاثیر سرعت فاز گسسته بر اندازه قطره در  t=16ثانیه

Fig 5: Effect of dispersed phase velocity on droplet size at t = 16 s

همانطور که چائوچون و همکارانش [ ]11و او و همکارانش [ ]۲6نیز اشاره کردند؛ افزایش سرعت فاز گسسته اگر چه موجب افزایش
اندازه قطرات شده است اما موجب تاثیر بسیار کمی در قطر قطرات میشود .تغییر سرعت فاز گسسته تاثیر کمی در نیروی درگ ایجاد
میکند اما طول جت در رژیم جتی را افزایش میدهد زیرا باعث غلبه نیروی اینرسی بر نیروی کشش سطحی در خروجی لوله مویین
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میشود [ .]11در شکل  6مشاهده میشود که با افزایش سرعت فاز گسسته زمان جدایش قطرات کاهش و قطر قطرات افزایش یافته
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است .کرویت قطرات نیز با افزایش سرعت افزایش یافته است که در شکل  7قابل مشاهده است.

شکل  :6تاثیر سرعت فاز گسسته بر اندازه قطره و زمان جدایش
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Fig 6: Effect of dispersed phase velocity on droplet size and separation time
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شکل  :7تاثیر سرعت فاز گسسته بر کرویت

Fig 7: Effect of dispersed phase velocity on sphericity
 -3-3-2تاثیر کشش سطحی

نیروی کشش سطحی در واقع نیروی بین ذرات در فاز یکسان است که نقش مهمی را در فرآیند تشکیل قطره در کانالها ایفا میکند.
تغییر ضریب کشش سطحی منجر به تغییر این نیرو میشود که در نتیجه بر روی روند جدایش قطره و سایز آن تغییراتی را به وجود
میآورد .در مقیاسهای کوچک نقش اثرات سطحی به دلیل نسبت سطح به حجم زیاد برجسته میشود .با افزایش ضریب کشش
سطحی مقدار عدد وبر و باند کاهش مییابد در نتیجه نیروی کشش سطحی بر نیروی اینرسی و گرانش غلبه میکند و نیروی غالب در

MA

فرآیند تشکیل قطره میشود .چنانچه نیروی کشش سطحی افزایش یابد نیروی بین ذرات بیشتر شده و موجب میشود که جدایش
قطره با تاخیر مواجه شود و در نتیجه اندازه قطره تشکیل شده افزایش یابد .برای بررسی تاثیر این نیرو شبیهسازیهایی در ضرایب
مختلف کشش سطحی انجام شد تا تاثیر کشش سطحی روی فرآیند تشکیل قطره مشاهده شود .شکل  8نتایج شبیهسازی کشش
سطحی را بعد از گذشت  11ثانیه در ضرایب کشش سطحی متفاوت نشان میدهد .نیروهای کشش سطحی تمایل دارند انسجام بین
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ذرات موجود در سطح آزاد سیستم را افزایش دهند و برای تعادل با نیروهای گرانشی و اینرسی رقابت کنند.
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شکل  :8تاثیر کشش سطحی بر اندازه قطره در  t=11ثانیه

Fig 8: Effect of surface tension on droplet size at t = 11 s

در شکل  9نمودار روند تغییرات قطر و زمان جدایش قطرات را در طول فرآیند تشکیل قطره در ضرایب کشش سطحی مختلف نشان
داده است .مطابق با آنچه در شکل مشخص است ،هنگامیکه ضریب کشش سطحی افزایش مییابد ،به دلیل اینکه شکست و جدا شدن
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قطره به نیروی بیشتری نیاز دارد؛ بنابراین زمان جدایش قطره افزایش مییابد و قطرات اندازه بزرگتری خواهند داشت .شکل  10نیز
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نتایج تاثیر کشش سطحی بر کرویت قطرات را نشان میدهد که با افزایش کشش سطحی کرویت افزایش یافته است.

شکل  :9تاثیر کشش سطحی بر اندازه قطره و زمان جدایش
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Fig 9: Effect of surface tension on droplet size and separation time
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شکل :10تاثیر کشش سطحی بر کرویت

Fig 10: Effect of surface tension coefficient on sphericity

جینسونگ و همکارانش نیز به نتایج مشابهی دست یافتند .آنها عنوان کردند که کشش سطحی بیشتر قطره را روی خروجی لوله مویین
نگه میدارد .زمانیکه سیال بیشتری از لوله مویین خارج میشود ،فصل مشترک جلوی مایع به سمت بیرون رشد میکند .مساحت فصل
مشترک دو سیال نیز افزایش مییابد و نیروی ویسکوز بیشتری روی قطره مایع حاصل میشود .وقتی اندازه قطره به اندازه کافی بزرگ
باشد ،نیروی ویسکوز بر کشش سطحی غلبه خواهد کرد و قطره از لوله مویین جدا شده و قطرهای با اندازه بزرگتر تشکیل میدهد
[.]۲7
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 -3-3-3تاثیر چگالی فاز گسسته

پارامتر دیگری که میتواند بر فرآیند تشکیل قطره موثر باشد چگالی فاز گسسته است که در مقاالت پیشین کمتر مورد بررسی قرار
گرفته است .افزایش چگالی فاز گسسته موجب افزایش عدد بیبعد وبر و باند و در نتیجه افزایش نیروی اینرسی فاز گسسته میشود و
بر نیروی کشش سطحی غلبه میکند که موجب جدایش سریعتر قطره میشود .در این پژوهش اهمیت چگالی سیال فاز گسسته با

NU

اجرای شبیهسازیهایی با مقادیر مختلف بررسی شده است .شکل 11نتایج شبیهسازی فرآیند تشکیل قطره در چگالیهای متفاوت را
بعد از گذشت  11ثانیه نشان داده است .همانگونه که در شکل مشخص است با افزایش چگالی فاز گسسته اندازه قطرات کاهش یافته
است .افزایش دانسیته فاز گسسته باعث میشود که تاثیر نیروی گرانش از نیروی بویانسی روی قطره بیشتر شود و باعث جدایش
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سریعتر قطره از لوله مویین شده و قطره امکان رشد پیدا نمیکند.
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شکل :11تاثیر چگالی فاز گسسته بر اندازه قطره در  t =11ثانیه

Fig 11: Effect of dispersed phase density on droplet size at t = 11 s

در شکل  1۲نمودار تغییرات اندازه و زمان جدایش قطرات با تغییرات دانسیته فاز گسسته نشان داده شده است .همانطور که مالحظه
میشود ،با افزایش دانسیته زمان جدایش و اندازه قطرات کاهش یافته است .ژیکینگ و همکارانش [ ]7نیز به نتایج مشابهی دست
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یافتند.

شکل  : 12تاثیر دانسیته فاز گسسته بر اندازه قطره و زمان جدایش

Fig 12: Effect of dispersed phase density on droplet size and separation time

شکل  13نمودار تغییرات کرویت در طول فرآیند تشکیل قطره در مقادیر مختلف دانسیته فاز گسسته نشان داده است .با توجه به
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نمودار این نتیجه حاصل میشود که با افزایش دانسیته فاز گسسته کرویت کاهش مییابد.
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شکل  :13تاثیر دانسیته فاز گسسته بر کرویت

Fig 13: Effect of dispersed phase density on sphericity

 -4نتیجهگیری
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در این پژوهش فرایند تشکیل قطره در یک هندسه هممحور با استفاده از دینامیک سیاالت محاسباتی و با استفاده از روش حجم
سیال شبیهسازی شده است .مدل حجم سیال به خوبی قادر به پیشبینی پدیده تشکیل قطره در فرآیندهای دوفازی میباشد .نتایج
حاصل از شبیهسازی با دادههای آزمایشگاهی اعتبارسنجی شد .خطای اندازهگیری برای اندازه قطره حدود  %5و برای کرویت %4
محاسبه شد که بیانگر تطبیق مدل با روش آزمایشگاهی بود .آب دیونیزه به عنوان سیال فاز گسسته و روغن به عنوان سیال فاز پیوسته
استفاده شده است .در این پژوهش ،تاثیر پارامترهای سرعت و دانسیته فاز گسسته و کشش سطحی مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج حاصل نشان میدهند که افزایش سرعت فاز گسسته در سیال ساکن فاز پیوسته با وجود تاثیر کم روی اندازه قطره اما موجب
افزایش اندازه و نیز کاهش زمان جدایش قطرات شده است .این موضوع نشاندهندهی افزایش نیروی برشی فاز گسسته است که موجب
جدایش سریعتر قطرات از فاز گسسته شده است .افزایش بیشتر سرعت فاز گسسته تا 0/015متر بر ثانیه موجب تغییر رژیم جریان از
چکیدن به جتی میشود .نتایج نشان داد که با افزایش ضریب کشش سطحی که موجب افزایش نیروی مقاوم در مقابل جدایش می
شود ،اندازه قطرات و زمان جدایش نیز افزایش مییابد افزایش دانسیته سیال فاز گسسته نیز نشان داد که با افزایش دانسیته تاثیر
نیروی گرانش بر قطره افزایش مییابد و موجب کاهش اندازه قطرات و زمان جدایش میشود .نتایج این پژوهش برای کاربرد در ساخت
ذرات کروی گاما-آلومینا مورد استفاده قرار میگیرد .استفاده از این نتایج میتواند در طراحی سیستم تولید قطرات ،طراحی نازل ایده
آل برای تولید قطرات کروی یک اندازه و همچنین کرویت آنها موثر باشد.
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ABSTRACT
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Two-phase systems are important tools for droplet formation that have received much attention in recent
decades due to their vast applications. In the present work, the process of water-in-oil droplet formation, in a
coaxial geometry using the fluid volume method, and impact of effective parameters such as dispersed phase
velocity and density and also interfacial tension are investigated. The results are used to produce spherical γalumina particles by the oil drop method. In this study, using a laboratory setup, the factors affecting the droplet
formation process are investigated. Results are validated against laboratory data. The measurement error is
about 5% for droplet size and about 4% for sphericity. Studies show that although the mentioned parameters
have a great effect on droplet size and separation time, the dependency of droplets diameter on interfacial
tension and dispersed phase density is higher. Increasing the interfacial tension causes increasing droplets size
and separation time. Also increasing the density of the dispersed phase reduces the diameter of the droplets and
increases separation time. Increasing the velocity also had a small effect, but lead to an increase in size and
reduces droplets separation time.

Droplet formation, Two-phase flow, Co-flow channel, VOF method, Computational fluid dynamics
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