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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest fotometryczne urz dzenie do pomiaru rednic cz steczek aerozo-

lu, wykorzystuj ce metod  po redni  - rozproszenia wiat a.

Dwufazowy uk ad koloidowy cieczy rozpylonej w o rodku gazowym wyst puje i jest stosowany 

w ró nych dziedzinach przemys u: w energetyce konwencjonalnej i j drowej, w procesach spalania, 

sch adzania pary wodnej, usuwania popio u, itp. W budowie maszyn cz sto stosowanym jest smaro-

wanie rozpylonym olejem, czyli mg  olejow . W silnikach o spalaniu wewn trznym z zap onem samo-

czynnym i iskrowym a tak e w silnikach rakietowych jako  rozpylenia paliwa ma bezpo redni wp yw 

na proces spalania. Aerozole wykorzystuje si  przy nak adaniu pow ok lakierniczych w produkcji sa-

mochodów, w rolnictwie i le nictwie przy opryskach rodkami ochrony ro lin, zraszaniu i nawo eniu 

gleby, w dzia aniach ochronnych rodowiska, przy odpylaniu i odsiarczaniu gazów metodami mokrymi. 

W technice wytwarzania aerozoli niezb dnym jest okre lanie podstawowego parametru uk a-

du - rednic cz steczek cieczy. Z uwagi na specyfik  i wymiary cz steczek mo liwymi s  wy cznie

sposoby pomiaru po redniego. Korzystnie wyró nia si  metoda optyczna, w której wykorzystuje si

zjawisko rozproszenia monochromatycznej i spójnej fali wietlnej lasera na kulistej cz steczce za-

wieszonej w o rodku gazowym. W zale no ci od rednicy badanej cz steczki i w a ciwo ci fizyko-

chemicznych cieczy wi zka o wietlaj ca ulega: absorpcji, dyfrakcji i lokalnej interferencji. Pomiar 

rednicy polega na badaniu intensywno ci wiat a rozproszonego przez cz steczk  zgodnie z teori

rozpraszania wiat a Mie. 

Znanych jest wiele fotometrycznych urz dze  do pomiaru rednic cz steczek aerozolu wyko-

rzystuj cych zjawisko rozproszenia wiat a. W rozwi zaniu przedstawionym w opisie patentowym  

PL 177 849, prowadzony wewn trz obudowy kana  przep ywowy ma ciank  przeci t  poprzeczn

szczelin  pomiarow , która obj ta jest obustronnie soczewkami dwóch identycznych optycznych uk a-

dów pomiarowych. W jednym z uk adów soczewka i pochylone pod katem 45° lustro maj  otwory usy-

tuowane w osi, która prostopadle przecina o  kana u przep ywowego w p aszczy nie szczeliny pomia-

rowej. Wi zka wiat a laserowego wprowadzona przez otwory w lustrze i soczewce ulega na cz -

steczce aerozolowej rozproszeniu w obu kierunkach. Strumienie wiat a rozproszonego po przenik-

ni ciu obu soczewek zostaj  odchylone do fotodetektorów. Konstrukcja okien obserwacyjnych  

w urz dzeniu narzuca sta y k t detekcji. Opisane rozwi zanie nie posiada zabezpieczenia przed osia-

daniem cz steczek aerozolu na ciankach soczewek obejmuj cych szczelin  pomiarow . Dok adno

pomiaru istotnie zale y od sta o ci warunków optycznych urz dzenia. 

Urz dzenie wed ug wynalazku ma podobnie jak w powy ej opisanym zespó  lasera i obiektywu 

o wietlaj cego oraz zespó  obiektywu rejestruj cego z fotodetektorem, zabudowane w obudowie tak, 

e ich osie optyczne prostopadle przecinaj  o  kana u przep ywowego w p aszczy nie szczeliny po-

miarowej. Istota rozwi zania polega na tym, e szczelina pomiarowa kana u przep ywowego obj ta

jest cylindrycznym wziernikiem a zespó  obiektywu rejestruj cego o yskowany jest w obudowie urz -

dzenia wed ug osi pokrywaj cej si  z osi  kana u przep ywowego. Rozwi zanie takie pozwala na do-

konywanie pomiarów wiat a rozproszonego w szerokim zakresie k tów, czego efektem jest znacz ce

zwi kszenie dok adno ci pomiaru. 

Korzystnym jest rozwi zanie, w którym z jednego ko ca do kana u przep ywowego wspó osiowo 

wprowadzony jest przewód doprowadzaj cy aerozolu, zako czony przed szczelin  pomiarow . Wy-

dzielona mi dzy przewodem doprowadzaj cym a kana em przep ywowym pier cieniowa komora we-

wn trzna i pier cieniowa komora zewn trzna usytuowana mi dzy kana em przep ywowym a cylin-

drycznym wziernikiem zamkni te s  po stronie przewodu doprowadzaj cego dwoma kolektorami po-

wietrza. Kolektory te po czone s  ze ród ami gazu o ci nieniu wy szym od ci nienia w przewodzie 

doprowadzaj cym gaz unosz cy cz steczki aerozolu. Rozwi zanie takie stanowi o pe nym wyizolo-

waniu strumienia aerozolu, eliminuje mo liwo ci osiadania cz steczek w strefie pomiarowej. 

Skuteczno  separacji jest najwy sza gdy kolektor powietrza komory wewn trznej po czony 

jest ze ród em gazu o ci nieniu ni szym od ci nienia ród a zasilaj cego kolektor powietrza komory 

zewn trznej. 

Wynalazek zobrazowany jest opisem przyk adowego rozwi zania pokazanego na rysunku. Na 

fig. 1 i 2 przedstawione s  w uj ciu schematycznym przekrój osiowy i przekrój w p aszczy nie pomiaru 

urz dzenia, natomiast na kolejnych fig. 3 i 4 takie same przekroje rozwi zania konstrukcyjnego. 

Badany aerozol doprowadzany jest do urz dzenia przewodem 1, koncentrycznie obj tym przez 

kana  przep ywowy utworzony z dolnego 8 i górnego kana u przep ywowego 16, rozsuni tych poosio-
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wo tak, e mi dzy ich ko cami utworzona jest poprzeczna szczelina pomiarowa C. Strefa szczeliny 

pomiarowej C obj ta jest z zewn trz przez cylindryczny wziernik 9, uj ty mi dzy cz onem dolnym 4

i cz onem górnym 13 obudowy urz dzenia. Urz dzenie posiada zespó  lasera i obiektywu o wietlaj -

cego 20 oraz zespó  obiektywu rejestruj cego 21 z fotodetektorem - usytuowane osiami optycznymi  

w p aszczy nie prostopad ej do osi kana u przep ywowego i prowadzonej przez rodek wysoko ci

szczeliny pomiarowej C. Na rysunku nie s  uwidocznione laser i fotodetektor, zabudowane odpowied-

nio na zewn trz w osiach optycznych obu obiektywów. Wydzielona mi dzy przewodem doprowadza-

j cym 1 a kana em przep ywowym 8 pier cieniowa komora wewn trzna A i pier cieniowa komora 

zewn trzna B usytuowana mi dzy kana em przep ywowym 8 a cylindrycznym wziernikiem 9 zamkni -

te s  po stronie przewodu doprowadzaj cego 1 kolektorami powietrza 2 i 3, po czonymi ze ród ami

gazu o ci nieniu wy szym P'2 i P'3 od ci nienia P'1 w przewodzie doprowadzaj cym 1, przy czym ci-

nienie P'2 jest ni sze od ci nienia P'3 w komorze zewn trznej B. Nadmiar powietrza z komory ze-

wn trznej B wyp ywa przez otwory wylotowe D w cz onie górnym 13. Na fig. 2 pokazany jest prze-

krój poprzeczny przez p aszczyzn  pomiarow  wyznaczon  osiami optycznymi obiektywu o wietla-

j cego 20 i obiektywu rejestruj cego 21. Obrys obiektywu rejestruj cego 21 wrysowany jest lini  prze-

rywan  w po o eniu wspó osiowym z obiektywem o wietlaj cym 20 a lini  ci g  w po o eniu maksy-

malnie wychylonym o kat  = 120°. Obrót obiektywu rejestruj cego 21 umo liwia jego u o yskowanie 

w cz onach obudowy 18 wed ug osi pokrywaj cej si  z osi  kana u przep ywowego 8, 16.

Przedstawione na fig. 3 i 4 rozwi zanie konstrukcyjne przybli a techniczn  realizacj  wynalaz-

ku. Badany aerozol przep ywa pionowo do góry przez zamocowane na stole 19 urz dzenie. Na wyso-

ko ci szczeliny pomiarowej C strumie  aerozolu przecina poprzecznie skupiona wi zka wiat a lase-

rowego wprowadzona przez obiektyw o wietlaj cy 20 i wziernik 9, który ustalony jest w gniazdach 

cz onu dolnego 4 i cz onu górnego 13 oraz obj ty pier cieniami uszczelniaj cymi 10. Cz on dolny 4

owiercony jest wzd u nie wieloma otworami, których osie usytuowane s  na dwóch rednicach obej-

muj cych z zewn trz i od wewn trz dolny kana  przep ywowy 8. Dolne wloty tych otworów obj te s

odr bnymi kolektorami powietrza 2 i 3, nakr canymi na cz on dolny 4 a po czonymi z nieuwidocznio-

nym na rysunkach ród em gazu przez regulatory ci nienia. Cz on dolny 4 zamocowany jest nakr t-

k  5 do pokrywy dolnej 6. Cz on górny 13 osadzony w pokrywie górnej 12 obudowy 18 dociskany 

jest do cylindrycznego wziernika 9 za pomoc  pier cienia 14 i spr yny 15, której napi cie reguluje 

nakr tka 17. Wn trze przestrzeni pomiarowej os oni te jest na ca ym obwodzie harmonijkowo sk a-

dan  kurtyn  11, przez któr  szczelnie przeprowadzone s  oprawy obu obiektywów o wietlaj cego 20

i rejestruj cego 21. Oprawa obiektywu rejestruj cego 21 o yskowana jest w pier cieniowych rowkach 

pokrywy dolnej 6 i pokrywy górnej 12. Na cz onie dolnym 4 osadzony jest pier cie  oporowy 7,

o który opieraj  si  powierzchniami czo owymi obiektywy 20 i 21 - uzyskuj c po o enia przy których 

punkty ich ogniskowych pokrywaj  si  z osi  kana u przep ywowego. 

Zastrze enia patentowe 

1. Fotometryczne urz dzenie do pomiaru rednic cz steczek aerozolu, posiadaj ce obudow

wewn trz której prowadzony jest kana  przep ywowy ze ciank  przeci t  poprzeczn  szczelin  pomia-

row , ponadto zawieraj ce ustalony w obudowie zespó  lasera i obiektywu o wietlaj cego oraz zespó

obiektywu rejestruj cego z fotodetektorem, zabudowane tak, e ich osie optyczne prostopadle przecina-

j  o  kana u przep ywowego w p aszczy nie szczeliny pomiarowej, znamienne tym, e szczelina pomia-

rowa (C) obj ta jest cylindrycznym wziernikiem (9) a zespó  obiektywu rejestruj cego (21) o yskowany 

jest w obudowie (18) wed ug osi pokrywaj cej si  z osi  kana u przep ywowego (8, 16). 

2. Urz dzenie wed ug zastrz. 1, znamienne tym, e z jednego ko ca do kana u przep ywowego (8)

wspó osiowo wprowadzony jest przewód doprowadzaj cy (1) aerozolu, zako czony przed szczelin  po-

miarow  (C), oraz e wydzielona mi dzy przewodem doprowadzaj cym (1) a kana em przep ywowym (8)

pier cieniowa komora wewn trzna (A) i pier cieniowa komora zewn trzna (B) usytuowana mi dzy kana-

em przep ywowym (8) a cylindrycznym wziernikiem (9) zamkni te s  po stronie przewodu doprowadzaj -

cego (1) kolektorami powietrza (2, 3), po czonymi ze ród ami gazu o ci nieniu wy szym (P'2, P'3) od ci-

nienia (P'1) w przewodzie doprowadzaj cym (1) gaz unosz cy cz steczki aerozolu. 

3. Urz dzenie wed ug zastrz. 2, znamienne tym, e kolektor powietrza (2) komory wewn trz-

nej (A) po czony jest ze ród em o ci nieniu ni szym (P'2) od ci nienia (P'3) ród a zasilaj cego 

kolektor powietrza (3) komory zewn trznej (B).
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Rysunki 
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