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چکیده :در پژوهش پیش رو ،فیزیک برخورد افشانه با سطح جامد در دمای محیط مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسیها نشان میدهد که در دبیهای حجمی باالی افشانه یک الیه مایع بر روی سطح جامد تشکیل میشود .در صورتی
که ضخامت الیه مایع زیاد باشد ،در کاربردهای احتراقی ،میتواند منجربه احتراق ناقص سوخت در محفظه احتراق شود.
ضخامت الیه مایع به پارامترهای زیادی ،نظیر دبی حجمی سیال ،فاضله نازل تا سطح و مود شکست افشانه ،بستگی دارد.
در یک مطالعه تجربی ،مقدار ضخامت متوسط الیه مایع حاصل از برخورد افشانه با سطح جامد توسط روش سایهنگاری
اندازهگیری شده است .انژکتور جدید و طراحیشده مورد استفاده ،که انژکتور جریان پراکنده نام دارد ،دارای بازدهی
مناسبی نسبتبه دیگر انژکتورهای هوادمشی است و اختالف فشار هوا و دبی الزم برای عملکرد این انژکتور پایین است.
ضخامت الیه مایع حاصل از برخورد افشانه با سطح در شرایط مختلف اندازهگیری شده است .نتایج نشان میدهد که
اندازه ضخامت متوسط الیه مایع با تغییر پارامترهایی نظیر دبی حجمی سیال مایع و گاز و فاصله نازل تا سطح تغییر
میکند و این ضخامت در بازه بین  05تا  225میکرومتر در شرایط مختلف متغیر است.
كلیدواژگان :افشانه ،الیه مایع ،انژکتور هوادمشی ،انژکتور جریان پراکنده

مقدمه
در آغاز دهه  9195میالدی ،با کوچکشدن اجزای لوازم الکترونیکی ،روشهای اساسی برای پایین نگهداشتن دمای اجزا از حد
بحرانی آن مورد نیاز بوده است .در دهه  9195میالدی ،برای تشدید نرخ اتالف حرارتی لوازم الکترونیکی ،استفاده از یک فن
برای گردش هوا در اطراف اجزا ،برای ایجاد یک جریان همرفت ،کافی بود .این نوع از خنککاری ،خنککاری تکفاز نام دارد،
اما با گذر زمان تراکم قدرت مدارهای الکتریکی جدیدتر حدوداً پنجمرتبه افزایش یافته و نیازمند خنککاری قدرتمندتر خواهد
بود[ .]9از آنجایی که خنککاری تکفاز فقط باعث دفع حرارت بهصورت محسوس میشود ،طراحان دستگاههای خنککاری
بهسمت طراحی سیستمهایی رفتند که با استفاده از خنککار دوفاز ی ،قادر بود مقدار زیادی از حرارت را که چندین برابر
بیشتر از خنککاری تکفاز است ،دفع کند ،اما این چالشهای خنککاری تنها به تراشههای کامپیوتری محدود نشد .در دهه
 ،9115همین چالشها بهصورت متعدد در کاربردهای پزشکی ،حملونقل ،انرژی ،هوافضا و صنایع دفاع ظهور پیدا کردند[.]2
روشهای متعددی در خنککاری دوفازی برای حذف شار حرارتی پیشنهاد شده است .یکی از این روشهای پرکاربرد
خنککاری سطوح داغ با استفاده از افشانه 1سیال مایع بوده که این روش دارای بازده بیشتری نسبتبه مابقی روشهاست[.]9
برای ایجاد افشانه از افشانگرها 2بهره گرفته میشود .افشانگرها انواع مختلفی دارند که از مهمترین آنها میتوان به افشانگرهای

1. Spray
2. Atomizer
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فشاری ،9افشانگرهای دوار 2و افشانگرهای هوا-دم 9اشاره کرد[ .]0دبی حجمی افشانه مسلماً مهمترین پارامتر در برخورد افشانه
با یک سطح جامد است .با توجه به مقدار دبی حجمی ،افشانه میتواند به شکل رقیق ،حد واسط و یا چگال توصیف شود .با
توجه به شکل  ،a-9که طرحواره یک افشانه رقیق را نشان میدهد ،در هنگام برخورد قطرات با سطح ،تقریباً هیچ تعاملی بین
آنها رخ نداده و هر قطره مانند برخورد یک تکقطره با سطح عمل میکند .شکل  ،b-9طرحواره افشانه حد واسط را نشان
میدهد که در آن تعامل قطرات باهم بر روی سطح قابل توجه بوده ولی به اندازه کافی باال نیست که بتواند یک الیه مایع بر
روی سطح ایجاد کند .شکل  c-9نیز افشانه چگال را ترسیم میکند که در آن یک الیه از الیه نازک حاصل از انباشتگی مایع بر
اثر تعامل کافی قطرات باهم تشکیل شده است .بنابراین ،دو فیزیک متفاوت از هم با توجه به نرخ دبی حجمی وجود دارد؛ یکی
برخورد مستقیم قطره با سطح جامد و دیگری برخورد مستقیم قطره با یک سطح از الیه مایع است .هدف از این مطالعه بررسی
رفتار افشانه حاصل از یک انژکتور نوین تحت عنوان انژکتور جریان پراکنده 0در برخورد با یک سطح جامد و اندازهگیری
ضخامت الیه مایع بر روی سطح در شرایط مختلف دبی حجمی سیال ،دبی حجمی هوا و فواصل مختلف نازل تا سطح است .در
این مطالعه ،در ابتدا ،مروری بر تحقیقات گذشته پیرامون اندازهگیری ضخامت الیه مایع بر روی یک سطح صورت میگیرد.
سپس ،به معرفی انژکتور جدید که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته پرداخته میشود و در ادامه نتایج مرتبط با
اندازهگیری ضخامت الیه مایع بر روی سطح گزارش داده میشود.

Figure 1- Shematic of spray impingement for different liquid volumetric flow rate: (a) Dilute spray, (b) Intermediate spray, (c) Dense
spray

شکل  -1طرحوارهای از برخورد افشانه با سطح برای سه دبی حجمی مختلف  )aرژیم رقیق )b ،رژیم حد واسط و  )cرژیم چگال

مروری بر تحقیقات پیشین
تیلتون[ ]7ضخامت الیه را برای افشانه آب با استفاده از یک سوزن متحرک ،که بر روی یک محدوده اندازهگیری حرکت
میکند ،اندازهگیری کرد .آنها ضخامت را در محدوده  975-925میکرومتر با فرض ضخامت یکنواخت الیه اندازهگیری کردند.
در تحقیق دیگری حداکثر ضخامت الیه با استفاده از تکنیک تداخل هولوگرافی ،7برای بهدستآوردن مکان سطح الیه،
اندازهگیری شد .برای فشار ثابت هوا ،ضخامت الیه با افزایش جریان آب افزایش پیدا کرد .در محدوده تغییرات کمتر از 9
میکرومتر در بازه  297-97میکرومتر ،مشخص شد که الیه تقریبا مسطح است[ .]2با استفاده از یک تکنیک نوری غیرتداخلی،
ماتیوس و همکاران ضخامت لحظهای یک الیه مایع ،که توسط یک افشانه ایزواکتان پاشیده شده بود را اندازهگیری کردند.
ضخامت الیه از  25تا  75میکرومتر برای اندازه قطرات در بازه 975-995میکرومتر و سرعت قطرات در بازه بین  29-95متر بر
ثانیه اندازهگیری شد؛ ضمن اینکه تمام این اندازهگیریهای ضخامت الیه تحت شرایط آدیاباتیک انجام شد[ .]5پاتچ و شد ،با
استفاده از یک تکنیک انعکاس داخلی غیرنفوذی ،ضخامت الیه مایع را برای پرفلوئورو هگزان 2در سرعت جریان کم از یک نازل
1. Pressure Atomizers
2. Rotary Atomizers
3. Airblast Atomizers
4. Flow Blurring Injector
5. Holographic Interfrometry
6. FC-72
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و سرعت جریان باال از یک آرایه چهارنازله اندازهگیری کردند .آنها دریافتند که ضخامت الیه در ناحیه ضربه افشانه برای
شرایط آدیاباتیک و غیرآدیاباتیک تقریبا یکسان است .بهعنوان مثال ،با استفاده از یک نازل تنها با دبی جریان  9955میلیلیتر
بر ساعت آنها ضخامت الیه را در حدود  99/21میکرومتر در شرایط آدیاباتیک اندازهگیری کردند که این میزان در مقایسه با
شار حرارت سطح  97وات بر سانتیمتر مربع در حدود  99/09میکرومتر بود[ .]9در پژوهش دیگری یک روش اپتیکی برای
اندازهگیری ضخامت الیه در محدوده  2/57-9/57و  5/90-5/52میلیمتر برای افشانه آب و پرفلوئورو هگزان مورد استفاده قرار
گرفت .برخالف پاتچ و شد ،وابستگی شدید ضخامت الیه در شار حرارت نشان داده شد[ .]1با استفاده از سیستم تصویری با
سرعت باال مجهزبه میکروسکوپ ،مارتینز گالوان و همکاران[ ]95دریافتند که ضخامت الیه مایع برای تترافلوئورواتان بهمیزان
بسیار کمی وابستهبه سرعت جریان حجمی یا زبری سطح در رژیمهای جوشش است .ژی و همکاران[ ]99یک مدل تئوری
برای جریان الیه مایع در امتداد سطح پیشنهاد دادند که منتجبه رابطه زیر برای ضخامت الیه شد:
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در رابطه باال M(r) ، ̇ ،(r) ،بهترتیب ،بیانگر ضخامت الیه موضعی ،دبی جرمی و تکانه شعاعی است که همگی در شعاع
 rاز محور افشانه تعریف شده است .این مدل مطابقت خوبی با اندازهگیریهایی ،که توسط چن و همکاران[ ]92انجام شد،
داشت.
جیا و همکاران[ ]99یک مدل متفاوت برای ضخامت الیه با حل معادالت پیوستگی ،تکانه و انرژی را با استفاده از سرعت
لغزش و شرایط مرزی جهش دما بهدست آوردند .این مدل نشان داد که الیه در زیر راز همه جا ضخیمتر و در جهت شعاعی
ضخامت آن کاهش مییابد .با استفاده از افشانههای جوهرافشان حرارتی ،شارما و همکاران[ ]90الیه مایع تولیدشده توسط
افشانه آب یکنواخت با قطرات یکنواخت  99میکرومتر را بررسی کردند .ضخامت الیه با استفاده از ترکیبی از فالش،
میکروسکوپ و دوربین کوپلشده اندازهگیری شد .در موتورهای احتراق داخلی ،زمانی که سوخت با دبی جرمی باال به سر
پیستون و دیواره سیلندر پاشیده میشود ،در صورتی که ضخامت الیه مایع تشکیلشده زیاد باشد ،احتراق بهصورت کامل انجام
نمیگیرد و باعث ایجاد دوده و در نتیجه آلودگی هوا میشود .بنابراین ،مطالعه اندازه ضخامت الیه مایع و وابستگی آن به
پارامترهایی نظیر فشار محفظه احتراق ،دمای دیواره ،دمای سوخت و فاصله نازل سوخت تا دیوار میتواند اطالعات مفیدی در
طراحی بهینه موتورهای احتراق داخلی بدهد.
1
شولز و بیرا[ ]97با استفاده از روش  LIFالیه مایع حاصل از سوخت ایزواکتان را اندازهگیری کردند .روش کار به این
صورت بود که درون سوخت مایع یک ماده فلوئورسانس را حل کرده و سپس ،با تاباندن نور لیزر به آن ،ماده فلئورسانس درون
سوخت تحریک شده و میتوان از آن عکسبرداری کرد .سپس ،با تحلیل عکسها میتوان ضخامت الیه مایع را اندازهگیری کرد.
نتایج تجربی نشان داد که با افزایش دمای اولیه سوخت ،دمای محیط اطراف ،فشار محفظه و فاصله نازل تا دیوار ،ضخامت الیه
مایع کاهش پیدا میکند .در کار دیگر ،آلوکا و همکاران[ ]92با استفاده از یک میز آزمایشگاهی اپتیکی شلرین 2موفقبه
عکسبرداری از برخورد مستقیم افشانه با سطح داغ شدهاند .آنها با تحلیل عکسهای گرفتهشده موفق شدند که الیه مایع از
بخار را از هم تفکیک کنند .سپس ،با اندازهگیری ضخامت الیه مایع توانستند که وابستگی آن نسبت به دمای سطح را مشخص
کنند .در تحقیق دیگری ،اثر نسبت طول به قطر روزنه 3در یک انژکتور پیچشی میکرو در موتور ماهواره با هدف بهبود عملکرد
سوخت و احتراق در این نوع انژکتورها بهصورت عددی مورد بررسی قرار گرفت].[95
1. Laser Induced Fluorescence
2. Schlieren
3. Orifice
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افشانهسازی 1مایع شامل تبدیل بخش کوچکی از انرژی به انرژی سطح میشود .منبع انرژی ممکن است مکانیکی،
الکترومکانیکی یا صرفا الکترواستاتیک باشد .متاسفانه ،مقدار زیادی از انرژی هدر میرود ،بهطوری که بازده افشانهسازی (که
بهنسبت انرژی سطح به انرژی کل میشود) همیشه کوچک است .حملکننده انرژی در افشانهسازی هوایی جریان گازی است
که با جریان مایع تعامل دارد .این تعامل شامل چندین مکانیزم وابستهبه سیال است که منجربه قطرات کوچک میشود .با
توجه به حضور فاز گاز در جریان آشفته ،افشانهسازی در این حالت با هدررفتن زیاد انرژی همراه است و بازدهی انرژی در این
حالت بسیار کم است.
برای رفع این مشکل ،در سال  ،2557یک کشف مهم از گانان کالوو[ ]99رخ داد که از یک انژکتور جدید بهنام انژکتور
جریان پراکنده برای افشانهسازی مقدار کمی از مایع استفاده کرد .در این افشانگر ،با تولید مقیاسهای آشفتگی کوچک از یک
جریان گاز برگشتی در مسیر مایع ،عمل افشانهسازی بهینه صورت میگیرد .بازده افشانهسازی نسبت انرژی سطح قطرات به
انرژی ورودی تبخیرکننده است .در حاالت خاصی ،بازدهی این نوع انژکتورها تا  95برابر کارآمدتر از انژکتورهای هوادمشی بود.
برای همان مقادیر ورودی انرژی ،قطر قطره برای این نوع نازلها کوچکتر است .یک طرح ساده از این نازل در شکل  2نشان
داده شده است .عملکرد این نوع از انژکتور برمبنای جریان انشعابی بازگشتی است .این انشعاب بهوسیله یک پارامتر هندسی 
به نسبت  H/Dبیان میشود که در آن H ،فاصله بین خروجی مایع و خروج روزنه بوده و  Dقطر قسمتی است که در آن مایع
جریان دارد .اگر این نسبت از  5/27کمتر باشد ،جریان از حالت جت به حالت افشانه تغییر حالت میدهد .دو مایع استفادهشده
در این تحقیق آب و اتانول بودند.

Figure 2- Schematic of flow blurring injector

شکل  -2طرحواره انژكتور جریان پراكنده

چیدمان آزمایشگاهی
چیدمان آزمایشگاهی تحقیق حاضر در شکل  9نشان داده شده است .سیال مایع و گاز استفادهشده در این تحقیق بهترتیب آب
مقطر و هواست .هوای پرفشار خطوط تغذیه هوا توسط کمپرسور پیستونی تامین شده و با استفاده از روتامتر دبی حجمیی هیوا
(با عدم قطعیت  )%0تنظیم میشود ( بازه بین  2تا  99لیتر بر دقیقه) و به ورودی سیال گاز در انژکتور جریان پراکنده فرستاده
میشود .همزمان پمپ سرنگی سیال آب مورد نظر را با دبی حجمی مشخص ( بازه بین  255تا  2055میلیلیتر بر سیاعت) بیه
ورودی سیال مایع در انژکتور جریان پراکنده میفرستد و در خروجی سیال مایع برهمکنش بین سییال میایع و سییال هیوا در
انژکتور جریان پراکنده همانگونه که قبال یاد شد باعث شکست سیال مایع و تبدیل آن به قطرات ریزتر میشود.
1. Atomization
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Figure 3- Schematic of experimental setup: (1) piston compressor, (2) syringe pump, (3) flow blurring injector,
(4) silicon wafer test surface, (5) camera, (6) LED pulse generator

شکل  -3طرحواره چیدمان آزمایشگاهی )1( :كمپرسور )2( ،پمپ سرنگی )3( ،انژكتور جریان پراكنده )4( ،سطح تست از جنس
سیلیکون )5( ،دوربین عکسبرداری و ( )6دستگاه نور ضربانی

شکل  0طراحی انژکتور مورد نظر را نشان میدهد .انژکتور مورد استفاده دارای یک مجرای ورودی سیال مایع بهصورت
عمودی و دو مجرای ورودی سیال گاز بهصورت افقی است  .قسمت انتهایی مجرای سیال مایع یک استوانه با قطر داخلی
9/2میلیمتر است .در عین حال ،مجرای سیال گاز بهصورت یک استوانه هممحور با مجرای سیال مایع است .قسمت انتهایی
مجرای سیال مایع دارای فاصلهای بهمیزان  5/0میلیمتر از روزنه بوده که اجازه میدهد سیال گاز بهصورت شعاعی وارد مجرای
سیال مایع شده و با آن تداخل کرده و فرایند شکست را بهوجود آورد].[91

Figure 4- Schematic of flow blurring injector: D = 1.6 mm, H = 0.4 mm

شکل  -4طرحواره انژكتور جریان پراكنده :قطر مجرای سیال مایع و قطر روزنه ( 1/6 :)Dمیلیمتر ،فاصله بین خروجی مجرای مایع و
روزنه ( 0/4 :)Hمیلیمتر
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گام اصلی در تصویربرداری از الیه مایع استفاده از یک سیستم نورپردازی مناسب است .در این پژوهش ،برای اندازهگیری
ضخامت الیه مایع ،از روش سایهنگاری استفاده شده است .در این حالت ،بهعلت باالتربودن ضریب شکست آب نسبتبه هوا ،نور
تولیدی توسط دستگاه نور ضربانی پس از برخورد به سیال آب وارد دوربین نشده و باعث میشود که یک سایه از سیال بر روی
صفحه نمایش دوربین تشکیل شود ،اما سطح آزاد الیه مایعی که بر روی سطح تشکیل میشود دارای نوسانات است .بنابراین،
الزم است که در یک بازه زمانی مشخص تعداد مشخصی عکس از الیه مایع گرفته شود .سپس ،ضخامت الیه مایع بهصورت
میانگینی از مقادیر اندازهگیریشده در عکسهای یادشده گزارش شود .در این پژوهش ،از یک سیستم نورپردازی ضربانی برای
گرفتن عکس از الیه مایع استفاده شده است .دستگاه نور ضربانی نوری با پهنای یک ضربان  2میکروثانیه را وارد دوربین
عکاسی دیجیتال میکند .سطح جامد مورد نظر در تستها از جنس سیلیکون وافر با زبری سطح  7نانومتر است .این سطح
دارای طول  2سانتیمتر ،عرض  5/7سانتیمتر و ضخامت استاندارد  727میکرومتر است .این سطح توسط یک گیره ثابت نگه
داشته شده و دوربین بر روی مرکز سطح تنظیم شده است .علت انتخاب این سطح حذف پارامتر زبری سطح بوده است.

نتایج و تحلیل آنها
هدف اصلی از انجام این پژوهش اندازهگیری ضخامت الیه مایع تشکیلشده از برخورد افشانه با سطح جامد است .در بسیاری از
موارد الزم است که برخورد مستقیم افشانه با سطح انجام شود .اما ،با برخورد افشانه با سطح ،یک الیه از الیه مایع تشکیل شده
که اگر سیال موجود در این الیه بهخوبی سوزانده نشود ،میتواند مشکالتی ازقبیل ایجاد دوده ،آالیندههای هوا مانند  NOxو
غیره ایجاد کند .بنابراین ،کمکردن ضخامت الیه مایع تشکیلشده بر روی سطح از اهمیت باالیی برخوردار است .در این
پژوهش ،سعی شده است که تاثیر پارامترهای مختلف ازقبیل دبی حجمی سیال آب ،دبی حجمی سیال هوا و فاصله نازل تا
سطح تست در شرایط اتمسفریک و آزمایشگاهی بر روی اندازه ضخامت الیه مایع مورد بررسی قرار بگیرد .نتایج آزمایشگاهی
نشان میدهد که ضخامت الیه مایع فقط حول یک مقدار بیشینه و کمینه با زمان نوسان میکند .همچنین ،نشان میدهد که
دامنه این نوسانات نسبتبه اندازه ضخامت الیه مایع کم بوده و میتوان تقریب زد که اندازه ضخامت الیه مایع تابعی از زمان
نیست .عرض سطح جامد سیلیکون وافر پنج میلیمتر است ،تا الیه مایع تشکیلشده بر روی سطح تقریبا یکبعدی و تابعی از
طول سطح باشد.
با توجه به شکل  7میتوان فهمید که در روش سایهنگاری نمیتوان مرز ضخامت الیه مایع از سطح تست را بهخوبی
تشخیص داد .به همین دلیل برای مجزاکردن مرز الیه مایع بایستی تصویر پشت زمینه از تصویر الیه مایع کم شود (شکل .)2
پردازش تصویر توسط نرمافزار متلب انجام گرفته است.

525 m
Figure 5- (a) background image of test surface, (b) liquid film on test surface

شکل  )a( -5عکس پسزمینه سطح و ( )bعکس سطح به همراه افشانه و الیه مایع بر روی آن
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525 m
Figure 6- final processed image of liquid film on the test surface

شکل  -6عکس حاصل از پردازش نهایی برای نمایش الیه مایع

در هر رژیم تست ،سعی شده است که بین  25تا  05عدد عکس در مدت بازه زمانی بین  95تا  05ثانیه از سطح جامد
که افشانه بر روی آن در حال پاشش است ،گرفته شود .سپس ،ضخامت الیه مایع اندازهگیری شده و با میانگینگیری از تمامی
عکسها ،ضخامت متوسط فیلم بهدست خواهد آمد.
در هر عکس ،ضخامت فیلم مایع از تعداد مشخصی پیکسل تشکیل شده است .بنابراین ،در صورتی که اندازه هر پیکسل به
میلیمتر مشخص شود میتوان اندازه الیه مایع را در واحد میلیمتر محاسبه کرد .برای محاسبه اندازه هر پیکسل در هر تصویر،
از ضخامت خود سطح سیلیکون وافر ،که اندازه آن  727میکرون است ،استفاده شده است .به این صورت که با توجه به شکل 5
تعداد پیکسل ضخامت سطح جامد شمرده میشود .سپس ،با توجه به اینکه اندازه ضخامت سطح سیلیکون وافر مشخص است،
اندازه هر پیکسل در تصویر مشخص خواهد شد .در مرحله بعد ،تعداد پیکسل ضخامت فیلم مایع در طول سطح شمارش
میشود .همانطور که مشاهده میشود سطح آزاد فیلم مایع در طول سطح  7میلیمتری دارای نوسان است .بدین منظور ،در
راستای طول سطح ،در چندین نقطه (حداکثر شش نقطه) تعداد پیکسلهای ضخامت فیلم مایع شمارش میشود .سپس ،با
میانگینگیری از آنها میتوان متوسط ضخامت فیلم مایع برای یک عکس را اندازهگیری کرد .سپس ،با توجه به اینکه در هر
رژیم عملکردی تعداد بین  25تا  05عکس گرفته شده است ،با میانگینگیری از اندازه ضخامت فیلم مایع برای تمامی عکسها
می توان مقدار متوسط ضخامت فیلم مایع در هر رژیم را گزارش کرد .این مقدار متوسط دارای یک بازه خطا که با توجه به
مقادیر اندازهگیریشده در تمامی عکسها قابل گزارش است .بیشینه خطای این اندازهگیریها در حدود  %7اندازهگیری شد.

Figure 7- Sample image which indicates the thickness of the silicon wafer and liquid film in terms of the pixel number

شکل  -7یک نمونه عکس كه در آن اندازه ضخامت سطح سیلیکون وافر و فیلم مایع به تعداد پیکسل عکس نشان داده شده است

در جدول  9مقدار ضخامت فیلم مایع برای  95عکس در رژیم عملکردی با مشخصات ارتفاع افشانه تا سطح یک سانتیمتر،
دبی آب  2055میلیلیتر بر ساعت و دبی حجمی هوای  99لیتر بر دقیقه آورده شده است .همانطور که مشاهده میشود،
ضخامت فیلم مایع در این رژیم بین مقدار  90میکرون تا  952میکرون تغییر میکند که مقدار متوسط آن برابر با 19/97
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میکرون شده است؛ یعنی با حد باالیی و پایین خود حدود  95درصد تفاوت دارد .نکته دیگر ،که بایستی به آن توجه شود،
لحظه برخورد قطرات افشانه با فیلم مایع است .همانطور که در شکل  5دیده میشود ،در لحظه ثبت تصویر یک قطره با سطح
مایع برخورد کرده است .با توجه به بخش مروری بر ادبیات ،بعد از برخورد قطره با فیلم مایع یک حلقه تاجیشکل از سیال
تشکیل میشود .تشکیل این حلقه تاجیشکل سبب افزایش موقتی و محلی ضخامت فیلم مایع میشود که بعد از گذشت زمان
بسیار اندکی در حد میلی ثانیه جریان بر روی سطح فیلم مایع آرام گرفته و بلندی فیلم مایع به حالت اول خود برخواهد گشت.
به همین دلیل نباید قسمت مرتفعشده فیلم مایع بهعلت برخورد قطره با آن را در اندازهگیری ضخامت فیلم مایع در نظر گرفت.
جدول  -1گزارش اندازه ضخامت فیلم مایع برای  10عدد عکس در رژیم عملکردی با مشخصات فاصله انژكتور تا سطح یک سانتیمتر،
دبی آب  2400میلیلیتر بر ساعت و دبی حجمی هوای  11لیتر بر دقیقه
Table 1- Liquid film thickness for 10 images with distance from nozzle to surface of 1 cm, water flow rate of 2400 mL/h and air flow
rate of 18 L/min
Image number
)Liquid film thickness (m
86.1
1
89.5
2
84.2
3
101.3
4
95.6
5
84
6
90.3
7
102
8
103.8
9
81.7
10
91.85
Average film thickness

بررسی تاثیر دبی حجمی سیال مایع و سیال هوا
در این بخش هدف بررسی تاثیر دو پارامتر دبی حجمی آب و دبی حجمی هوا بر روی ضخامت الیه مایع در یک فاصله ثابت
انژکتور تا سطح بررسی شده است .برای انجام این پژوهش ،تستها در دو فاصله مختلف انژکتور تا سطح انجام میشود .در
فاصلهای که انژکتور به سطح نزدیک است ،تولید قطرات به تازگی انجام شده است و قطرات بهطور کامل شکسته نشدهاند .با
افزایش فاصله انژکتور از سطح ،شکست ثانویه در قطرات نیز رخ میدهد .درنتیجه قطرات با قطر کمتری به سطح برخورد
میکنند .توجه شود که در فاصله نزدیک انژکتور تا سطح جامد ،هوای خروجی از انژکتور نیز با سطح جامد برخورد میکند و
میتواند تاثیر بسزایی بر روی اندازه ضخامت الیه مایع داشته باشد .شکل  9نمودار تاثیر افزایش دبی حجمی آب بر روی
ضخامت متوسط الیه مایع در دبیهای حجمی ثابت هوا را نشان میدهد .مشاهده میشود که افزایش دبی حجمی سیال آب
باعث افزایش ضخامت متوسط الیه مایع میشود ،زیرا افزایش دبی حجمی آب باعث افزایش تعداد قطرات موجود در افشانه
میشود .وقتی تعداد قطرات موجود در افشانه زیاد میشوند ،شانس برخورد آنها با سطح جامد بیشتر میشود .درنتیجه ،تعداد
بیشتری قطره به الیه مایع برخورد میکند و باعث افزایش ضخامت آن میشود.
شکل  1تاثیر افزایش دبی حجمی سیال هوا در دبیهای ثابت سیال آب بر روی ضخامت متوسط الیه مایع را نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود ،ضخامت متوسط الیه مایع در برخورد افشانه در دبی حجمی هوای  95لیتر بر دقیقه تفاوت
نسبتا محسوسی نسبت به ضخامت الیه در برخورد افشانه در دو دبی حجمی هوای دیگر دارد .درواقع ،مقدار ضخامت الیه مایع
در دبی حجمی هوای  95لیتر در دقیقه بیشتر از ضخامت الیه مایع در دو دبی هوای باالتر است .ضخامت متوسط الیه مایع از
دبی  90به دبی  99لیتر بر دقیقه تغییر چندانی نمیکند و مقدار آن نهایتا بهاندازه  0تا  7میکرون کم میشود .درواقع ،در دبی
 90لیتر بر دقیقه رفتار افشانه تفاوت چندانی با دبی  99لیتر بر دقیقه ندارد .به همین علت است که رفتار فیزیکی تغییر ضخامت
الیه متوسط مایع با افزایش دبی حجمی آب در شکل  9برای دبی حجمی هوای  90و  99لیتر بر دقیقه تقریبا منطبق شده است.
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Figure 8- Variation of the liquid film thickness with the volumetric water flow rate in the distance from nozzle to surface of 1 cm

شکل  -1تغییر ضخامت متوسط الیه مایع برحسب دبی حجمی سیال آب فاصله انژكتور تا سطح یک سانتیمتر

Figure 9- Variation of the liquid film thickness with the volumetric air flow rate in the distance from nozzle to surface of 1 cm

شکل  -9تغییر ضخامت متوسط الیه مایع برحسب دبی حجمی سیال هوا و فاصله انژكتور تا سطح یک سانتیمتر

برای درک بهتر این موضوع ،در شکل  ،95تصویر افشانه بههمراه الیه مایع تشکیلشده در دبی حجمی ثابت آب 255
میلیلیتر بر ساعت و دبیهای مختلف هوا نشان داده شده است .همانطور که پیداست ،حالت شکست و تشکیل قطرات در دبی
هوای  95لیتر بر دقیقه با دو دبی دیگر کامال متفاوت است .اندازه قطرات بسیار بزرگتر بوده و رباطها 1هنوز کامال شکسته
نشدهاند که باعث میشود ضخامت متوسط الیه مایع رشد بسیار زیادی نسبتبه مقدار آن در دبیهای هوای دیگر داشته باشد.
1. Ligaments
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با افزایش دبی آب به مقدارهای باالتر از  255میلیلیتر بر ساعت ،همانطور که در نمودار شکل  1مشاهده میشود ،شیب تغییر
ضخامت باالتر نیز میرود که البته بهعلت افزایش قطر و تعداد قطرات مایع است.

525 m
)(b

)(c

)(a

Figure 10- Spray impingement and liquid film for volumetric water flow rate of 600 mL/h and different volumetric air flow rate in
the distance from nozzle to surface of 1 cm, (a) air flow rate of 10 L/min, (b) air flow rate of 14 L/min, (c) air flow rate of 18 L/min

شکل  -10شکل افشانه بههمراه الیه مایع برای افشانه رقیق در ارتفاع یک سانتیمتری انژكتور از سطح )a( ،دبی هوای  10لیتر بر دقیقه،
( )bدبی هوای  10لیتر بر دقیقه و ( )cدبی هوای  11لیتر بر دقیقه

برای درک بهتر این موضوع ،شکل  99تصویر افشانه بههمراه الیه مایع بر روی سطح جامد در دبی حجمی سیال آب
 2055میلیلیتر بر ساعت را نشان میدهد .همانطور که در شکل پیداست ،قطر قطرات نسبتبه دبی حجمی سیال آب 255
میلیلیتر بر ساعت افزایش پیدا کرده است .بسیار واضح است که افشانه در این دبی حجمی چگال است و پراکندگی قطرات
بسیار کم بوده و تعداد آنها بسیار افزایش پیدا کرده است .نکته مهم دیگر این است که در این فاصله انژکتور تا سطح و در دبی
باالی سیال آب ،قطرات افشانه از شکست اولیه جت بهوجود آمدند .همچنین ،با توجه به شکل ،میتوان قطراتی را مشاهده کرد
که با یکدیگر برخورد کردهاند و یک شکل پیچیده غیر کروی از سیال را تشکیل دادهاند .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که
افشانه در دبیهای حجمی باالتر از  255میلی لیتر بر ساعت چگال شده و باعث ایجاد تفاوت محسوسی در اندازه ضخامت
متوسط الیه مایع در دبی هوای ( 95شکل  )a-99با دبیهای 90و  99لیتر بر دقیقه (شکل  b-99و شکل  )c-99میشود.

525 m
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)(c
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Figure 11- Spray impingement and liquid film for volumetric water flow rate of 2400 mL/h and different volumetric air flow rate in
the distance from nozzle to surface of 1 cm, (a) air flow rate of 10 L/min, (b) air flow rate of 14 L/min, (c) air flow rate of 18 L/min

شکل  -11شکل افشانه بههمراه الیه مایع برای افشانه چگال در ارتفاع یک سانتیمتری انژكتور از سطح )a( ،دبی هوای  10لیتر بر دقیقه،
( )bدبی هوای  10لیتر بر دقیقه و ( )cدبی هوای  11لیتر بر دقیقه
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همانطور که اشاره شد ،قطرات در فاصله نزدیک انژکتور تا سطح ناشی از شکست اولیه جت سیالاند ،اما با دورشدن از
انژکتور شکست ثانویه رخ داده و سایز آنها تغییر میکند .با فاصلهگرفتن از انژکتور احتمال برخورد قطرات با یکدیگر نیز
کاهش پیدا میکند و شکل قطرات تقریبا کروی باقی میماند .شکل  92تغییر ضخامت متوسط الیه مایع برحسب دبی حجمی
سیال آب در سه دبی حجمی هوا را نشان میدهد .با توجه به شکل میتوان متوجه شد که تفاوت محسوسی در رفتار تغییر
ضخامت متوسط الیه مایع در سه دبی حجمی هوا وجود دارد .در دبی هوای  95لیتر بر دقیقه  ،افزایش دبی حجمی آب باعث
افزایش ضخامت متوسط الیه مایع بهمقدار قابل توجهی حتی تا حدود  295میکرون میشود ،اما افزایش دبی حجمی سیال آب
در دو دبی هوای دیگر تا حدودی با دبی حجمی هوای  95لیتر بر دقیقه تفاوت دارد .در دبی هوای  90و  99لیتر بر دقیقه،
همانطور که مشاهده میشود ،رفتار فیزیکی تغییر ضخامت متوسط الیه مایع با دبی حجمی آب بسیار شبیه به هم است و
تقریبا هر دو یک رفتار مشابه را از خود نشان میدهند .این مشاهده مجددا تایید میکند که در دبی هوای کم حالت تشکیل
قطرات با دو دبی دیگر کامال متفاوت است و اصطالحا مود جدیدی با افزایش دبی هوا به باالتر از  95لیتر بر دقیقه ایجاد شده
است .این مود جدید همان ایجاد قطرات ریزتر و ایجاد یک افشانه یکنواخت توسط جریان هوای بیشتر است .در دو دبی باالتر
هوا ،در ابتدا ،مقدار ضخامت متوسط الیه مایع در دبی حجمی بسیار پایین آب ( 255میلیلیتر بر ساعت) کم است .یادآوری
میشود که افشانه در دبی یادشده بسیار رقیق است .با افزایش بیشتر دبی حجمی سیال از حالت رقیق به چگال ،ضخامت
متوسط الیه مایع در هر دو دبی  90و  99لیتر بر دقیقه افزایش مییابد .اما ،افزایش بیشتر دبی آب تا مقدار  2055میلیلیتر بر
ساعت دیگر تاثیری بر روی ضخامت متوسط الیه مایع ندارد و مقدار آن در دبیهای حجمی سیال ،که افشانه در آن چگال
است ،ثابت باقی میماند.

Figure 12- Variation of the liquid film thickness with the volumetric water flow rate in the distance from nozzle to surface of 3 cm

شکل  -12تغییر ضخامت متوسط الیه مایع برحسب دبی حجمی سیال آب فاصله انژكتور تا سطح سه سانتیمتر

برای درک بهتر ،در شکل  99تغییرات ضخامت متوسط الیه مایع برحسب تغییر دبی حجمی هوا در دبیهای حجمی ثابت
آب نشان داده شده است .با توجه به نمودار مشخص است که در دبی حجمی هوای  95لیتر بر دقیقه ،ضخامت متوسط الیه
مایع در ابتدا نسبتبه مقدار آن در دو دبی  90و  99لیتر بر دقیقه بسیار زیاد است .همچنین ،در دو دبی  90و  99لیتر بر
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دقیقه ،ضخامت الیه مایع تقریبا در تمام دبیهای حجمی سیال مایع ثابت بوده و تغییر محسوسی با افزایش دبی حجمی آب
نداشته است .علت فیزیکی این اتفاق به دو امر میتواند بسیار مرتبط باشد .اول اینکه در دبیهای هوا و مایع بیشتر افشانه کامال
توسعه یافته است و قطرات ریزتری تولید شدهاند .بنابراین ،درمجموع ،ضخامت ایجادشده را بهطور محسوس تحت تاثیر قرار
نمیدهند .علت دوم اینکه جریان هوای بیشتر خود باعث میشود الیه مایع ایجادشده تحت فشار هوای بیشتری قرار گیرد ،زیرا
هوای خروجی از انژکتور نیز بر روی سطح دمیده می شود .این فشار هوا خود باعث جلوگیری از رشد بیشتر الیه مایع میشود.
تصاویر مربوطبه افشانه برای دبی حجمی آب  255میلیلیتر بر ساعت و  2055میلیلیر بر ساعت بهترتیب در شکل  90و شکل
 97نشان داده شده است.

Figure 13- Variation of the liquid film thickness with the volumetric air flow rate in the distance from nozzle to surface of 3 cm

شکل  -13تغییر ضخامت متوسط الیه مایع بر حسب دبی حجمی سیال هوا فاصله انژكتور تا سطح سه سانتی متر
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)(b
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Figure 14- Spray impingement and liquid film for volumetric water flow rate of 600 mL/h and different volumetric air flow rate in
the distance from nozzle to surface of 3 cm, (a) air flow rate of 10 L/min, (b) air flow rate of 14 L/min, (c) air flow rate of 18 L/min

شکل  -14شکل افشانه بههمراه الیه مایع برای افشانه رقیق در ارتفاع سه سانتیمتری انژكتور از سطح )a( ،دبی هوای  10لیتر بر دقیقه،
( )bدبی هوای  10لیتر بر دقیقه و ( )cدبی هوای  11لیتر بر دقیقه
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Figure 15- Spray impingement and liquid film for volumetric water flow rate of 2400 mL/h and different volumetric air flow rate in
the distance from nozzle to surface of 3 cm, (a) air flow rate of 10 L/min, (b) air flow rate of 14 L/min, (c) air flow rate of 18 L/min

شکل  -15شکل افشانه بههمراه الیه مایع برای افشانه چگال در ارتفاع سه سانتیمتری انژكتور از سطح )a( ،دبی هوای  10لیتر بر دقیقه،
( )bدبی هوای  10لیتر بر دقیقه و ( )cدبی هوای  11لیتر بر دقیقه

بررسی تاثیر افزایش فاصله انژكتور تا سطح
شکل  92نشاندهنده تغییرات ضخامت الیه مایع در فواصل  9 ،9و  2سانتیمتر از سطح تست است .با توجه به این نمودارها
میتوان دریافت که بهطور کلی با افزایش ارتفاع انژکتور تا سطح بهمقدار شش سانتیمتر ،ضخامت متوسط الیه مایع در هر سه
دبی حجمی هوا کاهش پیدا میکند .در دبی حجمی سیال آب  255ملیلیتر بر ساعت افشانه بسیار رقیق بوده و تعداد قطرات
کم است و همچنین فاصله آنها از هم زیاد بوده که این امر باعث میشود پراکندگی آنها زیاد شود .قطر قطرات در طول
مسیر نیز ،بهعلت شکست ثانویه ،کاهش پیدا میکند .درنتیجه گستردگی افشانه در فواصل دورتر از انژکتور بسیار بیشتر شده و
باعث کاهش چشمگیر ضخامت الیه مایع در فاصله شش سانتیمتری انژکتور از سطح مایع میشود.
رفتار تغییر ضخامت متوسط الیه مایع با تغییر ارتفاع انژکتور از سطح برای رژیم عملکردی چگال افشانه تا حدودی
متفاوت میشود .با توجه به نمودار تغییرات یادشده ،در شکل  ،92برای دبیهای سیال  9955 ،9255و  2055میلیلیتر بر
ساعت ،اول از همه میتوان مشاهده کرد که ضخامت متوسط الیه مایع در دبی هوای  95لیتر بر دقیقه بسیار بیشتر از ضخامت
متوسط الیه مایع در دو دبی هوای دیگر است .همچنین ،نکته قابل توجه این است که در تمامی دبیهای حجمی هوا ،ضخامت
متوسط الیه مایع ،در ابتدا ،با افزایش ارتفاع انژکتور تا سطح بهمقدار سه سانتیمتر ،به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا میکند،
اما ،با افزایش بیشتر فاصله انژکتور تا سطح ،بهمقدار شش سانتیمتر ضخامت متوسط الیه مایع کاهش پیدا میکند که همچنان
مقدار آن بیشتر از مقدار ضخامت متوسط الیه مایع در ارتفاع یک سانتیمتری است .علت اینکه ضخامت متوسط الیه مایع در
ارتفاع شش سانتیمتری انژکتور نسبتبه ارتفاع سه سانتیمتری کاهش پیدا میکند .پراکندهشدن قطرات در افشانه در فواصل
دورتر انژکتور است .درنتیجه قطرات کمتری به سطح جامد برخورد میکنند .اما ،در فاصله یک سانتیمتری انژکتور از سطح،
علت اینکه ضخامت متوسط الیه مایع نسبتبه دو ارتفاع دیگر کمتر شده است تاثیر مستقیم برخورد جت هوای هممحور با الیه
مایع است .هندسه انژکتور بهنحوی عمل میکند که هوا با دبی حجمی نسبتا باال از آن خارج میشود .در فاصله نزدیک انژکتور
تا سطح ،این هوا بهطور مستقیم به سطح برخورد میکند .برخورد هوا با سطح باعث جلوگیری از انباشتگی بیش از حد مایع بر
روی سطح میشود .درنتیجه ،در فاصله نزدیک تا سطح ،با استفاده از مزیت برخورد مستقیم هوا به سطح میتوان ضخامت
متوسط الیه مایع را کنترل کرد و مانع از افزایش بیش از حد آن شد .درواقع ،کنترل ضخامت متوسط الیه مایع با استفاده از
جت هوای برخوردی با سطح بایستی بهنحوی مدیریت شود که هم با کاهش بیش از حد ضخامت الیه مایع بازده خنککاری
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در محفظه احتراق افت پیدا نکند و هم ضخامت بیش از حد آن باعث ایجاد دوده و انباشتگی آن بر روی سطح نشود .درنتیجه،
فاصله انژکتور تا سطح نقش مهمی در تغییر ضخامت متوسط الیه مایع دارد.

Figure 16- Variation of liquid film thickness with the distance from nozzle to surface

شکل  -16نمودار تغییرات ضخامت متوسط الیه مایع برحسب ارتفاع انژكتور از سطح

نتیجهگیری
در این پژوهش علمی ،سعی شده ،با استفاده از روشهای اپتیکی ممکن ،ضخامت الیه مایع حاصل از برخورد افشانه با سطح
جامد همدما با محیط آزمایشگاه اندازه گیری و سپس تاثیر پارامترهای مختلف بر روی آن بررسی شود .اهمیت این موضوع از
این جهت است که در صنعت پدیده برخورد افشانه با سطح دارای کاربردهای مختلفی ازجمله خنککاری دیواره داغ محفظه
احتراق است .اندازهگیری ضخامت الیه مایع تشکیلشده بر روی دیواره محفظه احتراق میتواند اطالعات مفیدی در مورد
ترکیب سوخت و اکسید قبل از احتراق در اختیار طراح قرار دهد .اما ،قبل از پیچیدهشدن مسئله ،بررسی برخورد افشانه با
سطح جامد و همدما با محیط میتواند امکان بررسی تاثیر پارامترهای موثر بر اندازه ضخامت الیه مایع را مهیا کند .در این
تحقیق ،در ابتدا ،تحقیقات انجامگرفته در زمینه اندازهگیری ضخامت الیه مایع مورد مطالعه قرار گرفت و با جمعبندی از
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روشهای اپتیکی بهکار گرفتهشده و امکانسنجی از تجهیزات موجود در آزمایشگاه ،روش سایهنگاری بهوسیله نور ضریانی برای
اندازهگیری ضخامت متوسط الیه مایع برگزیده شد .بعد از توضیح تجهیزات بهکاررفته و چیدمان آزمایشگاهی ،نحوه پردازش
تصاویر و استخراج اندازه ضخامت الیه مایع از عکسهای خام توضیح داده شد .بهغیراز اندازهگیری ضخامت الیه مایع ،در این
پروژه سعی بر این شد که پارامترهای تاثیرگذار بر اندازه ضخامت الیه مایع مورد توجه قرار بگیرد .نتایج نشان میدهد
که افشانه در دبیهای حجمی مختلف سیال دو نوع رفتار متفاوت از خود نشان میدهد .خالصه نتایج بهدست آمده از این
آزمایشها را میتوان بهصورت زیر بیان کرد:
 تاثیر افزایش دبی حجمی آب بر روی ضخامت متوسط الیه مایع در دبیهای حجمی اندازهگیری شد .در این آزمایشها
دبی حجمی سیال آب از  255میلیلیتر بر ساعت تا  2055میلیلیتر بر ساعت متغیر بود .همچنین ،این آزمایشها برای
سه دبی مختلف هوای  90 ،95و  99لیتر بر دقیقه تکرار شد .نتایج نشان داد که افزایش دبی حجمی سیال آب باعث
افزایش ضخامت متوسط الیه مایع میشود ،زیرا افزایش دبی حجمی آب باعث افزایش تعداد قطرات موجود در افشانه
میشود.
 تاثیر افزایش دبی حجمی سیال هوا از  95لیتر بر دقیقه به  99لیتر بیر دقیقیه در دبییهیای ثابیت سییال آب بیر روی
ضخامت متوسط الیه مایع اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که ضخامت متوسط الیه میایع در برخیورد افشیانه در دبیی
حجمی هوای  95لیتر بر دقیقه تفاوت محسوسی نسبتبه ضخامت الیه در برخیورد افشیانه در دو دبیی حجمیی هیوای
دیگر دارد و با افزایش دبی حجمی هوا ضخامت الیه مایع کاهش مییابد.
 تاثیر تغییرات فاصله نازل تا سطح نیز مورد بررسی قیرار گرفیت و برخیورد افشیانه بیر روی سیطح در فواصیل  9 ،9و 2
سانتیمتری آزمایش شد .نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که با افزایش ارتفاع انژکتور تا سطح از ییک سیانتیمتیر بیه
شش سانتیمتر ،ضخامت متوسط الیه مایع در مقادیر مختلف دبی حجمی هوا کاهش پیدا میکند .همچنیین ،مقایسیه
نتایج برای مقادیر مختلف دبی حجمی آب نشان داد که در دبی حجمی سیال آب  255میلییلیتیر بیر سیاعت ،افشیانه
بسیار رقیق بوده و تعداد قطرات کم است که این امر پراکندگی زیاد قطرات را در پی دارد .قطر قطرات در طیول مسییر
نیز بهعلت شکست ثانویه کاهش پیدا میکند و باعث گستردگی افشانه در فواصل دورتر از انژکتیور و کیاهش چشیمگیر
ضخامت الیه مایع در فواصل بیشتر میشود.
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Spray impingement on a solid surface has been studied. A flow blurring injector is used to atomized the
liquid. In this type of injector, a back flow of air penetrates into the liquid orifice at the orifice exit just before
the injection surface. The remained air flow rate also squeezes the two phase flow at the orifice exit. Here, the
film thickness formed by the impingement of the spray with a thin wall is measured using imaging
techniques. The results showed that at the high volumetric liquid flow rate there is a liquid film on solid
surface which can lead to an incomplete combustion. There are many parameters which can affect the liquid
film on the surface like liquid and gas flow rates and distance from nozzle to surface. In this study it is
intended to measure and analyze the liquid film which is formed by the spray of the novel injector named
flow blurring injector and investigate the effect of aforementioned parameters.
Keywords: Spray, liquid film, flow blurring injector
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