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بررسی تجربی عملکرد نازل دوسیاله نیوماتیکی
اختالط داخلی
امیر حیدرینسب ،1مجید حسن زادگان رودسری *1و عظیم اکبرزاده خیاوی
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 -1گروه مهندسی شیمی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران
 -2بخش پايلوت نانو بيوتكنولوژي ،انستيتو پاستور ،تهران ،ايران
تاريخ دريافت92/12/21 :

تاريخ پذيرش93/11/18 :

چكيده
ایــن مقالــه بــه بررســی عملکــرد افشــانه دو ســیاله میپــردازد .ایــن افشــانه از نــوع نیوماتیــک اســت کــه بــا فشــار هــوا و نــرخ جریــان
کار مینمایــد و بیشــتر بــه عنــوان پوشــش دهنــده محلــول در سیســتمهای پاششــی و پوشــش دهنــده در صنعــت رنــگ و داروســازی
اســتفاده میشــود .مشــخصات ایــن افشــانه ،توســط روش عکسبــرداری بررســی و آزمــوده میشــود .روش عکسبــرداری بــه روش
اندازهگیــری لیــزر ،کــم هزینهتــر میباشــد .در پژوهــش حاضــر ،ابتــدا بــا دوربیــن دیجیتــال از پاشــش اســپری عکسبــرداری
میشــود .ســپس تصاویــر مــورد نظــر اصــاح شــده و بــرای پــردازش آمــاده میشــوند كــه بــرای ایــن منظــور از نرمافــزار MATLAB

اســتفاده شــد .نتایــج بهدســت آمــده ،بــا اســتفاده از روش عکسبــرداری شــامل زاویــه پاشــش اســت و عــاوه بــر آن مقــدار حجــم مایــع
پاشــش شــده بــر حســب تغییــرات دبــی هــوا و مایــع مــورد محاســبه قــرار گرفتــه اســت .نــکات حاصــل از ایــن بررســی نشــان میدهــد
کــه افزایــش دبــی هــوا تاثیــر بیشــتری نســبت بــه افزایــش دبــی مایــع بــر روی تغییــر زاویــه پاشــش دارد و بــا تغییــرات نســبت دبــی هوا
و مایــع ،زاویــه پاشــش تغییــر میکنــد .همچنیــن تاثیــر دبــی هــوا در فرآینــد اتومایــز نمــودن قطــرات مایــع در افشــانهها بســیار بیشــتر
از تاثیــر دبــی مایــع میباشــد .در ایــن مقالــه كاربــرد یــک نــازل نیوماتیــک دو ســیاله کــه در صنعــت داروســازی و خشــککنهای
بســتر ســیال كاربــرد دارد ،بررســی شــده اســت .زیــرا زاویــه پاشــش و شــرایط عملیاتــی ایــن نــوع از نازلهــا ،بــرای تولیــد محصــول
مطلــوب بســیار حائــز اهمیــت اســت.
كلمات كليدي :افشانه دوسیاله ،افشان کردن ،روش عکسبرداری ،پردازش تصویر ،زاویه پاشش

و در صنایــع مختلــف نظيــر باغبانــی ،کشــاورزي ،احتــراق

مقدمه

پدیــده افشــان کــردن مایــع ،بــراي اهــداف مختلفــی

اســتفاده میشــود .در صنعــت ،افشــانه دو ســیاله ،1کــه

توســط جریــان هــوا کنتــرل میشــود ،مــورد اســتفاده

قــرار میگیــرد .سیســتمهاي پاششــی ماننــد افشــانهها یــا
ایجــاد کنندههــاي قطــرات ریــز مایــع ،در زندگــی روزمــره
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

majidhasanzadegan@gmail.com

ســوخت کورههــا در سیســتمهاي گازوییلــی و دیزلــی،
توربینهــای گازي و سیســتمهاي پوشــشدهی بســتر
ســیال( ،صنعــت داروســازی و تولیــد پودرهــای شــیمیایی)

كاربــرد وســيعي دارد [ 1و  .]2محققیــن بســیاری نظیــر،
جانــز و لفبــر در دهههــای  80و 90میــادی ،روی ســاخت

و بهینهســازی افشــانه دو ســیاله ،مطالعاتــی انجــام دادنــد.
1. Two-Fluid Nozzle.

بررسی تجربی عملکرد نازل...

159

ریتــز و براکــو نیــز ،در مــورد کاربــرد و تاثیــر هندســه این

ایــن روش بهبــود یافتــه اســت [.]12-10

افشــانهها ،در شــکلگیری قطــرات خروجــی ،تحقیقــات

در ایــن پژوهــش هــدف محاســبه زاویه پاشــش اســپری به

در اندازهگیــری خــواص افشــانهها ،از اواســط دهــه 70

دبــی هــوا ،دبــی مایــع و ویســکوزیته ســیال روی زاویــه

فراوانــی کردنــد [ .]3تکنیــک عکسبــرداری پــر ســرعت

کمــک روش پــردازش تصویــر و بررســی تاثیــر متغیرهــای

میــادی ،مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و بــا پیشــرفت

پاشــش ،در نــازل دو ســیاله میباشــد .همچنیــن روی

احتــراق ،بــرای بررســی افشــانههای پاشــش ســوخت بــه

تجربــی صــورت گرفتــه اســت.

کشــاورزی نیــز از آن اســتفاده میشــود [ .]4هویــت و

مشخصات افشانه مورد مطالعه:

تجهیــزات ،توســعه یافــت .ایــن روش ابتــدا در صنعــت

كار گرفتــه شــد .ولــی در ســالهای اخیــر ،در بخــش
تیلــور بــا ایــن روش ،جریــان اســپری آب گــرم خارج شــده

از ســر افشــانه را مطالعــه کردنــد و در دهــه  90میــادی،

محققیــن برزیلــی تکنیکهــای مختلــف اندازهگیــری

خــواص افشــانهها ،را ارزیابــی نمودنــد [ .]5در ســال

 ،2009چیــو فانــگ ،آتوچــی اوگاتــا و همکارانشــان ،تغییــر
زاویــه اســپری افشــانه پاششــی ســوخت بــا زمــان و فشــار
عملیاتــی محفظــه احتــراق را بــا روش تصویربــرداری

پرســرعت بررســی کردنــد و دادههــای بهدســت آمــده
را بــا دادههــای شبیهســازی

CFD

مقایســه نمودنــد

[ .]8-6در ســال  2005محققیــن هنــدی بــا اســتفاده از
روشهــای اصــاح تصویــر مورفولــوژی ،انــدازه متوســط
قطــرات را در اســپریهای ســرد کننــده نیتــروژن مایــع،
محاســبه نمودنــد [.]9

پارامتــر  1ALRو تاثیــر آن روی زاویــه اســپری ،مطالعــه

در ایــن تحقیــق نــازل دو ســیاله نیوماتیــک ،2مــورد
آزمایــش قــرار گرفــت .نــازل نیوماتیــک نــوع اســپری

تفنگــی اتوماتیــک ،3مــدل  ،Prona, RA-C1Lســاخت

کشــور تایــوان میباشــد کــه شــامل چنــد قســمت پیــچ

کنتــرل دبــی و خروجــی نــوک تیــز از جنــس اســتیل
ضــد زنــگ میباشــد [ 1و  .]2در جــدول  1مشــخصات
عملیاتــی و ظاهــری نــازل افشــان کننده نشــان داده شــده
اســت .نمــاي کلــی دســتگاه مــورد مطالعــه در شــکل 1

نشــان داده شــده اســت.
دستگاه آزمایشگاهی

در ایــن سیســتم بــا اتصــال تابلــو بــرق و روشــن شــدن

کمپرســور ،هــوا از طریــق لولــه الســتیکی وارد مخــزن

البتــه در روش شبیهســازی ،شــرایط عملیاتــی ایــدهآل و

تحــت فشــار مایــع بــا (ظرفیــت  )2 Lمیشــود .در اثــر

کــه در واقعیــت چنیــن نیســت و خطاهایــی در رونــد

مســیر مایــع و از مســیر دیگــر ،هــوا از مخــزن خــارج

خوبــی در مــورد الگــوی زاویــه پاشــش ،توزیــع انــدازه و

گاز و مایــع شــده و بــه نــازل مــورد نظــر میرســد .پــس

ابــزار مــورد نظــر بــی نقــص فــرض میشــود ،در حالــی

فشــار هــوا ،در خروجــی مخــزن تحــت فشــار ،از یــک

آزمایــش وجــود دارد .پــس روش پــردازش تصویــر ،ایــده

میشــود .ســپس هــر جریــان وارد روتامتــر (دبــی ســنج)

ســرعت قطــرات میدهــد .بــا پیشــرفت تکنیکهــای

از رســیدن بــه نــازل ،پاشــش انجــام میشــود.

عکسبــرداری و تجهیــزات مــورد نیــاز ،کیفیــت نتایــج در
جدول -1

مشخصات عملیاتی نازل مدل .RA-C1l

فشار هوا ))kPa

قطر روزنه نازل ()mm

الگوی اسپری

نوع خوراک دهی

3

1/3

مدور

فشاری

گستره پاشش ()mm

عرض پاشش ()mm

مصرف هوا ) )L/min

خروجی مایع ()mL/min

250

80

100

50
1. Air Liquid Ratio
2. Pneumatic.
3. Automatic Spray Gun
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ورودی هوا
بدنه
ورودی مایع

پیچ تنظیم کننده قطر
دهانه نازل
ورودی هوا

محفظه اختالط

اوريفیس خروجی

ورودی سیال مایع

قطعه نگهدارنده نازل

قطعه متمرکز کننده خروجی
نازل

شکل  -1تصویر نازل دو سیاله و طرح شماتیک تولید اسپری مایع []13

همچنیــن کنتــرل پاشــش نــازل توســط شــیر برقــی

بــراي عكسبــرداري مناســب از پاشــش اســپری ،نيــاز بــه

روتامتــر هــوا قــرار دارد .در شــکل  2تصویــر شــماتیک

پرتوهــای نــور را از خــود عبــور داده و برخــی را منعکــس

انجــام میشــود کــه در مســیر جریــان هــوا قبــل از

دســتگاه آزمایشــگاهی مــورد اســتفاده ،نشــان داده شــده
اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه نیــروی محرکــه نــازل
دو ســیاله ،جریــان هــوای کمپرســور میباشــد .بنابرایــن

کنتــرل جریــان هــوا توســط یــک شــیر برقــی ،عملکــرد
پاششــی نــازل را نیــز کنتــرل مینمایــد.

طریقه بررسی و انجام محاسبات زاویه پاشش نازل

بــرای ایــن کار ،ابتــدا یــک عکــس بــا کیفیــت،
از نحــوه پاشــش افشــان گرفتــه میشــود .بــرای
افزایــش وضــوح تصویــر ،از ابــزار تصحیــح عکــس

Microsoft Picture Manager

و یــا نرمافــزار فتوشــاپ

میتــوان اســتفاده کــرد .البتــه قبــل از تصویربــرداری

بــه منظــور بهبــود روشــنایی تصویــر و بهتــر دیــده شــدن
قطــرات از یــک پارچــه ســیاه پشــت نــازل و یــک المــپ

نــور در کنــار آن اســتفاده شــد .در ادامــه میتــوان بــا
اســتفاده از زبانــه جعبــه ابــزار پــردازش تصویــر 1نرمافــزار

 ،MATLABزاویــه پاشــش را محاســبه نمــود .بــرای تعیین

زاویــه پاشــش ،ابتــدا تعــداد پیکس ـلها در جهــت ارتفــاع

و عــرض مخــروط پاشــش ،توســط نرمافــزار

MATLAB

حســاب شــده و از رابطــه تانژانــت زاویــه ،میتــوان مقــدار
زاویــه فــوق را محاســبه نمــود .مقــدار زاویــه پاشــش بــرای
ایــن افشــانه ،حداکثــر حــدود  30درجــه میباشــد.
()1

 L 
2 arc tan 

 2h 

يــك نــور پــردازي ویــژه اســت .زیــرا قطــرات ،برخــی از

مینماینــد .بــرای ایــن منظــور ،منبــع نــور در نقــاط
مختلــف قــرار گرفــت ،تــا بهتریــن تصویــر گرفته شــود .در
مواقعــی کــه منبــع نــور در پشــت افشــان قــرار میگیــرد،

بــرای آنکــه تصویــر اســپری نــازل بــه خوبــی دیــده شــود،
از یــک پارچــه یــا نایلــون ســیاه ،در پشــت نــازل اســتفاده

گردیــد .همچنیــن از  2خطکــش پالســتیکی شــفاف
عمــود برهــم ،بــرای بررســی گســتره پاشــش و محاســبه

زاویــه اســپری اســتفاده شــد .در شــکل  3نمایــی از
اســپری در هنــگام پاشــش نــازل ،نشــان داده شــده اســت.

در ایــن آزمایشهــا ،تعــداد پیکســلها در راســتای
طــول و عــرض پاشــش اســپری متفــاوت میباشــد .هــر
آزمایــش  3بــار تکــرار شــد و محــل قرارگرفتــن دوربیــن

روبــروی اســپری نــازل بــوده و ســرعت شــاتر دوربیــن30 ،
فریــم بــر ثانیــه بــود.

کنترل فرآیند پاشش اسپری

بــرای کنترل بهتــر فرآیند پاشــش از دو روتامتر (دبی ســنج)

هــوا و مایــع و نیــز یــک شــیر برقــی کــه قابلیــت کنتــرل
ورود و خــروج هــوا را دارد ،اســتفاده شــد .بدیــن صــورت کــه

دبــی هــوا و مایــع ورودی بــه نــازل تنظیــم شــده و قطــع و

وصــل جریــان ،توســط یــک شــیر برقــی کــه بــا زمان ســنج
دیجیتالــی کار میکنــد ،انجــام میشــود.
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راهنماینقشه
محفظه کنترل الکتریکی

LineاLiquid

Air Line

نازل
دبی سنج مایع و گاز

شیر برقی

تنظیمکننده
فشار مخزن
تنظیمکننده

کمپرسور هوا

مخرن مايع
شكل  -2تصوير شماتيك از سیستم پاششی نازل دو سیاله

تصویر پاشش نازل جهت
اندازهگیری زاویه پاشش

شکل  -3تعیین زاویه اسپری با اندازهگیری تعداد پیکسلهای مخروط پاشش توسط نرمافزار MATLAB

در نازلهــای دو ســیاله ،هــوا فــاز پیوســته و کنتــرل

تغییــرات زاویــه و حجــم مایــع پاشــش شــده بــر حســب

برقــی ،ســوزن خــروج جریــان در نــازل بســته میشــود

تشریح فرآیند طراحی آزمایش

کننــده بــوده و بــا قطــع هــوای پشــت نــازل توســط شــیر

دبــی هــوا و مایــع و نســبت آنهــا اندازهگیــری شــد.

و از خــروج مایــع جلوگیــری کــرده و جریــان قطــع

طراحــی آزمایــش بــر اســاس ســطوح (میــزان تغییــرات

نیــز در کنــار شــیر برقــی توســط فشــار ســنج ،تنظیــم

انجــام شــد .در جــدول  2نمونـهای از ســطوح متغیرهــا ،برای

جریــان نشــان داده شــده اســت.

 3متغیــر و  3ســطح داریــم .ایــن ســه ســطح براســاس دقت

در انجــام آزمایشــات آب خالــص (بــدون مــواد افزودنــی

مجــاورت بــا فشــار هــوای عملیاتــی  ،3/3 barانتخــاب شــده

هیدروکســی پروپیــل متیــل ســلولز بــرای تغییــر

ســطوح ،نوبــت بــه انجــام آزمایشهــا و محاســبات مربوطــه

میشــود .مقــدار فشــار هــوای مــورد نیــاز در پشــت نــازل

دادههــا) کمتریــن ،حــد وســط ،بیشــترین و تعــداد متغیرهــا

میشــود .در شــکل  ،4تصویــری از تجهیــزات کنتــرل

انجــام طراحــی آزمایــش معرفــی میشــود .در ایــن جــدول

مواد مورد استفاده و کاربرد آنها

روتامتــر مایــع بــرای نشــان دادن دبــی مایــع عبــوری در

و ترکیبــات رنگــی) و آب همــراه بــا مــوادی ماننــد

اســت .پــس از تعییــن تعــداد متغیرهــای آزمایــش و تعــداد

ویســکوزیته مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .ســپس

بــرای تعییــن نتایــج میرســد.
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دبی

دبی

سن
جه

وا

سنج

م

شی
ایع

ر بر

ق
یو

ف

شا
رس

نج
شکل  - 4تصویری از تجهیزات کنترل کننده میزان پاشش

جدول  -2جدول تعیین سطوح آزمایش.
سطح متغیر
1
2
3

دبی مایع ()mL/min

دبی هوا ()L/min

کمتر از 25
25
بیشتر از 25

40
45
50

ویسکوزیته مایع ()cP

14/8
25/2
37/4

جدول  -3حجم مایع پاشش شده برحسب پالسهای زمانی مختلف
زمان ()s

1

3

5

10

15

حجم مایع اسپری ()mL

9/0

17/5

27/0

50/0

90/0

در جــداول  3تــا  5آزمایشهــای مختلــف طــرح شــده و

برحســب پالسهــای زمانــی مختلــف پاشــش کــه توســط

اســت .بــرای تولیــد مــواد دلخــواه ،مــواد مختلــف را در حــد

گرفتــه میشــود .مقادیــر دادههــای آزمایــش در جــدول

پاســخ آنهــا (زاویــه پاشــش) بــرای هــر مایــع ارائــه شــده

زمانســنج بــرای شــیر برقــی تنظیــم میشــود ،انــدازه

 1 mgدر  100 mLآب حــل کــرده و ویســکوزیته مایــع

 3آورده شــده اســت .ایــن آزمایشــات در دبــی هــوای

مــاده ،ویســکوزیته مایــع افزایــش مییابــد .بنابرایــن بــرای

انجــام شــده اســت.

بهدســت آمــده ،اندازهگیــری شــد .البتــه بــا افزایــش مقــدار

هــر مایــع 3 ،ســطح از ویســکوزیته متناســب با غلظــت مایع
حــل شــده در محلــول در نظــر گرفتــه شــد.

آزمایش مقدار حجم پاشش در پالس زمانی

 ،50 L/minدبــی مایــع  100 mL/minو فشــار 3/3 bar

آزمایــش مقــدار حجــم و زاویــه پاشــش برحســب نســبت
دبــی هــوا بــه مایــع

در ایــن آزمایشهــا مقــدار حجــم مایــع و زاویــه اســپری،

در ایــن آزمایــش مقــدار حجــم مایــع (آب معمولــی

برحســب پارامتــر نســبت دبــی هــوا بــه دبــی مایــع

ابزارهــای آزمایشــگاهی ماننــد ارلــن کوچــک و بشــر،

در جــداول  4و  5نشــان داده شــده اســت.

در شــرایط محیطــی) خــارج شــده از اســپری توســط

( ،)ALRاندازهگیــری گردیــد کــه دادههــای آزمایشهــا
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جدول  -4زاویه پاشش اسپری برحسب ( ALRفشار عملیاتی  3.3 barو دمای عملیاتی )25 °C

دبی هوا ()mL/min

35

40

50

75

دبی مایع ()mL/min

15
2333
20/9

25
1600
22/6

50
1000
26/2

65
1154
27/5

ALR

زاویه اسپری (درجه)

85
250
340
30/0

جدول  -5مقدار مایع پاشش شده برحسب ( ALRفشار عملیاتی  3/3 barدمای عملیاتی )25 °C
40

40

40

50

50

دبی مایع ()mL/min

50

25

60

50

25

60

ALR

800

1600

670

1000

2000

840

دبی هوا ()L/min

حجم مایع اسپری ))mL

2/0

1/4

آزمایــش زاویــه پاشــش برحســب نســبت دبــی هــوا بــه
مایــع ،در فشــار  3/3 barانجــام شــده اســت .مقــدار

زوایــای پاشــش اســپری بــر حســب درجــه ،محاســبه و
اندازهگیــری شــد .آزمایــش محاســبه مقــدار حجــم مایــع
پاشــش شــده بــر حســب نســبت دبــی هــوا بــه مایــع ،در

2/4

1/6

1/2

50

1/8

ریــز 2در ســر نــازل و در نهایــت اتمایــز شــدن 3بــه قطــرات

ریــز ،پــس از خــروج از روزنــه نــازل احتیــاج دارد .در دبــی

هــوای  ،50 mL/mimنتایــج در شــکل  5بــه یکدیگــر

نزدیکتــر اســت .زیــرا مقــدار دبــی هــوا نســبتا زیــاد بــوده و
بــر دبــی مایــع غلبــه کــرده اســت.

پالسهــای زمانــی 3ثانیــه و فشــار حــدود  ،3/3 barانجــام

هــر آزمایــش بــرای دقــت بیشــتر ،حــدود ســه مرتبــه

برحســب  ،ALRابتــدا در زیــر نــازل یــک ارلــن مــدرج

بــا مقــدار میانگیــن  25/33 mL/mimو مقــدار انحــراف

شــده اســت .در آزمایــش محاســبه حجــم پاشــش مایــع

تکــرار شــد و مقادیــر دبــی مایــع  25 ،23و 28 mL/mim

قــرار داده و پــس از هربــار پاشــش ،حجــم مایــع داخــل

معیــار دادههــای پاشــش مایــع ،برابــر  2/517میباشــد.

شــرایط عملیاتــی محیطــی بهعنــوان مایــع اســتفاده شــد.

ســه متغیــر دبــی هــوا ،دبــی مایــع و ویســکوزیته مایــع روی

ظــرف اندازهگیــری گرديــد .در دو آزمایــش فــوق ،از آب در

بررسی تغییرات زاویه پاشش اسپری

در شــکلهای  5و  6تغییــرات زاویــه اســپری بــر حســب

دبــی هــوا رســم شــده اســت .در شــکل  5مقــدار زاویــه
پاشــش بــا افزایــش دبــی جریــان هــوا ،افزایــش مییابــد.

زیــرا جریــان گاز مقــدار مومنتــم و انــرژی الزم را بــرای
شکســتن جــت مایــع در ســر نــازل فراهــم میکنــد .ایــن
از اصــول نــازل هــای دو ســیاله نیوماتیــک میباشــد و

انــرژی فشــاری از طریــق یــک ســیال گازی شــکل ،تامیــن
میشــود.

در شــکل  ،6بــا افزایــش دبــی هــوا ،زاویــه پاشــش اســپری
افزایــش یافتــه اســت .ولــی در دبیهــای پاییــن مایــع

زاویــه پاشــش موثــر هســتند .البتــه پارامترهــای دیگــری نظیر

خــواص فیزیکــی مایــع (کشــش ســطحی و چگالــی) ،شــکل و
قطــر روزنــه 4خروجــی نازل نیــز در ایــن زمینه موثر میباشــند.

ولــی کشــش ســطحی و چگالــی بــرای مایعــات تراکمپذیــر و
دارای ســطح کشســان قــوی ،مهــم اســت و در اعــداد رینولــد

پاییــن کــه ســرعت یــا دبــی جریــان مایــع و هــوا کــم اســت،
تأثیــر بیشــتری دارد .نوع روزنــه خروجی از متغیرهــای طراحی

نــازل قبــل از آزمایــش اســت کــه پــس از طراحــی قابــل تغییر

نیســت .بــه علــت تاثیــر بیشــتر دبــی هــوا روی زاویــه پاشــش
اســپری ،نمودارهــا بــر حســب زاویــه پاشــش و بــا تغییــر دو

پارامتــر دبــی مایــع و ویســکوزیته مایــع ،رســم شــد.

(کمتــر از  )25 mL/minایــن افزایــش بیشــتر اســت .زیــرا در

ایــن حالــت ،نــازل دو ســیاله ،بــه انــرژی فشــاری کمتــری از

هــوا بــرای شکســتن فیلــم مایــع 1و تبدیــل آن به رشــتههای

1. Liquid Film Break up
2. Ligaments
3. Atomization
4. Nozzle Orifice
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 25 mL/minنرخ هوا
 28 mL/minنرخ هوا

60

50

40

نرخ جریان هوا ()L/min

30
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شکل  - 6تغییرات زاویه پاشش اسپری برای مایع هیدروکسی پروپیل متیل سلولز

در شــکل  6نیــز تغییــرات زاویــه پاشــش اســپری با دبــی هوا

زاویــه پاشــش اســپری دارد .ولــی در زمانــی کــه تغییــرات

بــا افزایــش مقــدار ویســکوزیته مایــع ،مقــدار زاویــه پاشــش

و افزایــش نیروهــای بیــن مولکولــی مایــع ،متغیــر ویســکوزیته

نشــان داده شــده اســت .بــا ایــن تفــاوت کــه در ایــن نمــودار

کاهــش یافتــه اســت .زیــرا افزایــش مقــدار ویســکوزیته،
باعــث افزایــش نیروهــای چســبندگی بیــن مولکولــی و در

نتیجــه کاهــش زاویــه پاشــش میشــود .در ایــن حالــت
الزم اســت انــرژی فشــاری بیشــتری از طــرف جریــان گاز یــا

ویســکوزیته مایــع زیــاد اســت ،بــه علــت کاهــش ســرعت مایع
تاثیــر بیشــتری روی زاویــه پاشــش اســپری خواهــد داشــت.

ویســکوزیه در مایعــات باعــث مقاومــت در مقابــل جریــان گاز

شــده و فرآینــد شکســت فیلــم مایــع بــه قطــرات بــا غلبــه بــر

نیروهــای ویســکوز انجــام میشــود .البتــه در انجــام آزمایشــات

هــوا بــه مایــع اعمــال گــردد تــا اســپری یــا افشــان مایــع ،از

فــوق زاویــه پاشــش بهصــورت تقریبــی بهدســت آمــده اســت

همچنیــن در دبــی هــوای  40 L/minزاویــه پاشــش اســپری،

بــه میــزان  5تــا  %6همــراه بــوده اســت.

قطــرات تولیــد شــود.

بــرای دو محلــول بــا ویســکوزیته  25/2 cPو  35/4نزدیــک
بــه هــم اســت .زیــرا تاثیــر دبــی هــوا در ایــن دو حالــت

کمتــر اســت.

از نمودارهــای فــوق میتــوان دریافــت کــه اگــر ویســکوزیته
مایــع( ،ماننــد آب) خیلــی کــم باشــد ،دبــی مایــع بعــد از
شــدت جریــان هــوای اتمایــز کننــده ،تاثیــر بیشــتری روی

و بــا خطاهــای عملیاتــی ،دســتگاه و همچنیــن عکسبــرداری
نتایج آزمایش مقدار حجم پاشش در پالس زمانی

در ایــن آزمایــش مقــدار حجــم مایــع توســط یــک بشــر
مــدرج کوچــک در زیــر نــازل ،پــس از خــروج مایــع از ســر

نــازل ،برحســب پالسهــای زمانــی مختلــف پاشــش کــه
توســط زمانســنج شــیر برقــی تنظیــم گردیــده ،انــدازه

گرفتــه شــد کــه در شــکل  7مشــاهده میشــود.
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شکل  -7میزان حجم مایع پاشش شده برحسب زمان

0

در ایــن آزمایشــات بــا افزایــش زمــان پاشــش اســپری،

باعــث ایجــاد بیشــترین زاویــه پاشــش ( )30oشــده اســت.

افزایــش مییابــد کــه نشــان دهنــده منظــم بــودن

پارامتــر  ALRبــه مقــدار  340شــده اســت .انحنــای نقطــه

حجــم مایــع خروجــی بــه صــورت خطــی در نمــودار
عملکــرد نــازل اســت .زیــرا بــا افزایــش مــدت زمــان
پاشــش نــازل ،عمومــا حجــم مایــع بیشــتری از نــازل

خــارج میشــود و ایــن رونــد افزایــش حجــم بهطــور
متناســب و معیــن زیــاد شــده اســت.

در حالیکــه افزایــش دبــی مایــع ،باعــث کاهــش شــدید

ســوم بــه دلیــل افزایــش ناگهانــی دبــی هــوا نســبت بــه
مایــع ایجــاد شــده اســت .زیــرا بــا افزایــش ناگهانــی فشــار

هــوا ،زاویــه پاشــش بهطــور مقطعــی زیــاد شــده کــه آن
را میتــوان بــه عنــوان خطــای آزمایــش در نظــر گرفــت.

نتایــج آزمایــش مقــدار حجــم و زاویــه پاشــش برحســب

دبــی هــوا ،عامــل اصلــی افزایــش زاویــه پاشــش در نــازل

در شــکل  8تغییــرات زاویــه پاشــش بــا  ،ALRنشــان داده

هــوا در شــکل  9نشــان داده شــده اســت .افزایــش مقــدار

بــا افزایــش نســبت  ،ALRمیــزان زاویــه پاشــش در ابتــدا

همــراه اســت .بنابرایــن بــا کاهــش دبــی مایــع ،مقــدار

مییابــد .علــت ایــن امــر ،افزایــش تدریجــی میــزان دبــی

هرجــا مقــدار دبــی مایــع کــم و دبــی هــوا زیــاد شــده

باعــث افزایــش پارامتــر  ALRشــده و دبــی مایــع ،اثــر

کاهــش مییابــد .ایــن تغییــرات در شــکل 10نشــان داده

بیشــتر تحــت تاثیــر دبــی هــوا قــرار میگیــرد.

ارائه رابطه تجربی برای محاسبه زاویه پاشش

در ابتــدای نمــودار بــه دلیــل رونــد افزایــش بیشــتر

در ایــن پژوهــش ،یــک رابطــه تجربــی بــرای محاســبه

مییابــد .علــت کاهــش پارامتــر  ،ALRافزایــش تدریجــی و

دبــی هــوا ،دبــی مایــع و ویســکوزیته بــرای مایعــات رقیــق

ALR

اســت .تغییــرات افزایــش تدریجــی زاویــه پاشــش بــا دبــی

شــده اســت .همانطــور کــه از شــکل  8مشــخص اســت،

پارامتــر  ALRبــا افزایــش دبــی هــوا و کاهــش دبــی مایــع

کمــی افزایــش داشــته و ســپس بــا شــیب ،کمــی کاهــش

حجــم مایــع خروجــی از نــازل کاهــش مییابــد .یعنــی

مایــع ،همــراه بــا دبــی هــوا میباشــد .زیــرا دبــی هــوا،

اســت ،مقــدار  ALRزیــاد شــده و حجــم مایــع خروجــی

کاهشــی روی ایــن پارامتــر دارد .چــون زاویــه پاشــش

شــده اســت.

دبــی هــوا در مقابــل دبــی مایــع ،زاویــه پاشــش افزایــش
همزمــان دبــی مایــع بــا دبــی هــوا میباشــد .در بیشــترین
مقــدار دبــی هــوا ( ،)85 L/minمقــدار دبــی مایــع هــم
افزایــش زیــادی دارد ( )250 mL/minو افزایــش دبــی هــوا

زاویــه پاشــش در نــازل دو ســیاله برحســب متغیرهــای
مشــابه مایــع هیدروکســی پروپیــل متیــل ســلولز بــا

اســتفاده از نرمافــزار  ،MATLABبهدســت آمــد.
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شکل  -8تغییرات زاویه پاشش اسپری نازل با پارامتر ALR
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شکل  -9تغییرات زاویه پاشش اسپری با دبی هوا (دبي جريان مايع )25 ml/min
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شکل -10تغییرات حجم مایع خروجی از نازل با نسبت ALR

ایــن رابطــه بــا حــدود  % 6/12خطــا ،بــرای ایــن نــازل خاص

شهــا و
کاربــرد دارد و علــت وجــود خطــا ،تعــداد کــم آزمای 
منابــع دیگــر خطــا ،میباشــد.

()2

θ=2.4849 ALR 4.9296 QAir0.3905 μ -1.0657
θOpt.=8.34o, Error=6.12 %

تفــاوت زیــاد میــان نتایــج نظــری مکانیــک ســیاالت و
شبیهســازی بــا نرمافزارهــای موجــود ،بــه علــت وجــود
روابــط مختلــف و متنــوع بــرای افشــانههای دو ســیاله

گوناگــون اســت.
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همچنیــن نمیتــوان بــه طــور مســتقیم مقــدار دبــی جرمــی

نشــان داد کــه فشــار هــوا ،تاثیــر بســزایی روی زاویــه

بهدســت آورد .زیــرا جریــان خروجــی از ســر افشــانه ،دو

کننــده در فضــای بســته ،مقــدار فشــار هــوا در داخــل

مایــع را از رابطــه برنولــی و رابطــه پیوســتگی در ســیاالت،
فــازی اســت و در ایــن حالــت بخشــی از روزنــه افشــانه،
توســط مایــع اشــغال میشــود .بنابرایــن ،روابــط پیچیــده

مربــوط بــه جریــان دو فــازی ،مطــرح میگــردد و نمیتــوان
مقــدار دبــی جرمــی و ضریــب تخلیــه نــازل را بــه ســادگی

افشــان دارد .زیــرا بــا افزایــش دبــی هــوای اتمایــز

نــازل نیــز افزایــش مییابــد .بــا افزایــش فشــار و نســبت
دبــی هــوا و آب ،زاویــه افشــان نیــز افزایــش مییابــد

کــه در آزمایشهــای مربــوط بــه توزیــع پروفایــل
پاشــش افشــان ،ایــن موضــوع بــه اثبــات رســیده بــود.

حســاب نمــود .همچنیــن بــرای مایعــات گوناگون با شــرایط

همچنیــن در آزمایــش  ALRمشــخص شــد کــه تاثیــر

خطاهــای محاســباتی و تجهیــزات نیــز ،باعــث تفــاوت زیــاد

افشــانهها ،بســیار بیشــتر از تاثیــر دبــی مایــع مــی باشــد

فیزیکــی مختلــف ،نتایــج بســیار متفــاوت اســت .البتــه
میــان نتایــج نظــری و تجربــی میشــود.

دبــی هــوا ،در فرآینــد اتمایــز نمــودن قطــرات مایــع در
روش عکسبــرداری ،بــه دلیــل نزدیکــی بــه واقعیــت و

در نظــر گرفتــن خطاهــای کار آزمایشــگاهی ،نســبت بــه
روش شبیهســازی و همچنیــن بــه دليــل کــم هزینهتــر

نتیجهگیری

در ایــن تحقیــق بــر روی یــک افشــانه دو ســیاله ،بــا

شــرایط ســاختاری و خصوصیــات متفــاوت ،آزمایشــاتی
انجــام شــد و عملکــرد آن مــورد بررســی و مطالعــه قــرار

گرفــت .آزمایــش هــای انجــام شــده روی افشــانه ،برخــی

از خصوصیــات آن را نشــان داد .افشــانه مــورد بررســی
یــک افشــانه دو ســیاله اختــاط خارجــی از جنس اســتیل

ضــد زنــگ اســت کــه دارای انــدازه قطــرات خیلــی ریــز

(کمتــر از  )100 mμو گســتره پاشــش کــم (حــدود 15

بــودن نســبت بــه روش اندازهگیــری توســط لیــزر ،روش
مناســبی اســت.

تشکر و قدردانی

بــا تشــکر فــراوان از مدیریــت و کارکنــان گــروه پژوهشــی

فــرآوری مــواد فلــزی جهــاد دانشــگاهی واحــد تهــران بــه

دلیــل ســاخت و راهانــدازی سیســتم و فراهــم نمــودن فضــا

و امکانــات الزم جهــت انجــام پــروژه و انســتیتو پاســتور

درجــه) ،بــا قابلیــت تنظیــم زاویــه پاشــش و نســبت دبــی

ایــران بــرای در اختیــار قــراردادن مــواد آزمایــش ،ســاخت

کــه افزایــش دبــی هــوا ،تاثیــر بیشــتری نســبت بــه دبــی

داشــتند.

هــوا و آب میباشــد .در ایــن آزمایشهــا مشــخص شــد
مایــع ،روی زاویــه پاشــش افشــان دارد .ایــن آزمایشهــا

و راهانــدازی ایــن سیســتم كــه کمــال همــکاری را بــا مــا

مراجع
[1]. Jebraieli Jolodar A., Akbarnejad M. M., Taghizadeh M., Ahmadi Marvast M. “Laser-based flow measurement in
performance assessment of FCC atomizer,” Chemical Engineering Journal. 108, pp. 109–115, Jan. 2005.
[2]. Jose Joaquim de Souza E. and Medina Dubois A., “Cost effective evaluation techniques for FCC atomizing
nozzles,” Journal of Science, University of Sul-PR, Brazil, 83900-00.
[3]. Reitz R. and Bracco F., “On the dependence of spray angle and other spray parameters on nozzle design and
operating conditions,” SAE Technical Paper 790494, 1979, DOI. 10.4271/790494.
[4]. Clint Hoffmann W., “Designing technology to minimize environmental,” Part of Crop Production, Agricultural
Research, September 2010.

94  زمستان،85-1 شماره

168

[5]. Hoyt J. W. and Taylor J. J., “Flow at exit of an electrically-heated water nozzle discharging in air,” Naval Undersea Center San Diego, USA,1976.
[6]. Kim H. H., Ogata A. and Kim J. H., “High speed camera observation of electrospray,” National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Japan, 2009.
[7]. Chiu Fung M., Inthavong K., Yang 2 W. and Tu J., “External characteristics of spray atomisation from a nasal
spray device, school of aerospace,” Mechanical and Manufacturing Engineering, RMIT University, Australia, December 2009.
[8]. Gandhi A. H., Meinhart M. A., “A comparison of cone angle measurement techniques for the fuel spray from a
port fuel injector,” Ford Motor Co, USA, 2009.
[9]. Gan H., Raghunandan B. N., “A morphological technique for direct drop size measurement of cryogenic
sprays,” Research Scholar, Indian Institute of Science, India, 2005.
[10]. Jiang Y., Young Jeon H., Tian L., Loren E. Bode, “Measuring particle size distribution using led-Illumination,”
University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, 2009.

 "طراحــي و ارزيابــي نرمافــزار مناســب ســنجش تراكــم و انــدازه،. و آريــن م. ح. آقخانــي م،. ح. عباسپــور فــرد م،. ا. دانشــجو م.]11[
،2  شــماره، 22  جلــد، علــوم و صنايــع كشــاورزي، مجلــه حفاظــت گياهــان، دانشــگاه فردوســی مشــهد،"قطــرات ســم در ســمپاشها
.1387 ســال
 پایاننامــه، قطــرات مایــع داخــل بســتر ســیال، ذرات جامــد، جریــان ســه فــازی گازCFD  مدلســازی،. عبدالکریمــی و.]12[
.1388 ، دانشــگاه ســمنان،کارشناسیارشــد در مهندســی شــیمی

