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Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest fotometryczne urządzenie do pomiaru Ğrednic cząsteczek aerozolu, wykorzystujące metodĊ poĞrednią - rozproszenia Ğwiatáa.
Dwufazowy ukáad koloidowy cieczy rozpylonej w oĞrodku gazowym wystĊpuje i jest stosowany
w róĪnych dziedzinach przemysáu: w energetyce konwencjonalnej i jądrowej, w procesach spalania,
scháadzania pary wodnej, usuwania popioáu, itp. W budowie maszyn czĊsto stosowanym jest smarowanie rozpylonym olejem, czyli mgáą olejową. W silnikach o spalaniu wewnĊtrznym z zapáonem samoczynnym i iskrowym a takĪe w silnikach rakietowych jakoĞü rozpylenia paliwa ma bezpoĞredni wpáyw
na proces spalania. Aerozole wykorzystuje siĊ przy nakáadaniu powáok lakierniczych w produkcji samochodów, w rolnictwie i leĞnictwie przy opryskach Ğrodkami ochrony roĞlin, zraszaniu i nawoĪeniu
gleby, w dziaáaniach ochronnych Ğrodowiska, przy odpylaniu i odsiarczaniu gazów metodami mokrymi.
W technice wytwarzania aerozoli niezbĊdnym jest okreĞlanie podstawowego parametru ukáadu - Ğrednic cząsteczek cieczy. Z uwagi na specyfikĊ i wymiary cząsteczek moĪliwymi są wyáącznie
sposoby pomiaru poĞredniego. Korzystnie wyróĪnia siĊ metoda optyczna, w której wykorzystuje siĊ
zjawisko rozproszenia monochromatycznej i spójnej fali Ğwietlnej lasera na kulistej cząsteczce zawieszonej w oĞrodku gazowym. W zaleĪnoĞci od Ğrednicy badanej cząsteczki i wáaĞciwoĞci fizykochemicznych cieczy wiązka oĞwietlająca ulega: absorpcji, dyfrakcji i lokalnej interferencji. Pomiar
Ğrednicy polega na badaniu intensywnoĞci Ğwiatáa rozproszonego przez cząsteczkĊ zgodnie z teorią
rozpraszania Ğwiatáa Mie.
Znanych jest wiele fotometrycznych urządzeĔ do pomiaru Ğrednic cząsteczek aerozolu wykorzystujących zjawisko rozproszenia Ğwiatáa. W rozwiązaniu przedstawionym w opisie patentowym
PL 177 849, prowadzony wewnątrz obudowy kanaá przepáywowy ma ĞciankĊ przeciĊtą poprzeczną
szczeliną pomiarową, która objĊta jest obustronnie soczewkami dwóch identycznych optycznych ukáadów pomiarowych. W jednym z ukáadów soczewka i pochylone pod katem 45° lustro mają otwory usytuowane w osi, która prostopadle przecina oĞ kanaáu przepáywowego w páaszczyĨnie szczeliny pomiarowej. Wiązka Ğwiatáa laserowego wprowadzona przez otwory w lustrze i soczewce ulega na cząsteczce aerozolowej rozproszeniu w obu kierunkach. Strumienie Ğwiatáa rozproszonego po przenikniĊciu obu soczewek zostają odchylone do fotodetektorów. Konstrukcja okien obserwacyjnych
w urządzeniu narzuca staáy kąt detekcji. Opisane rozwiązanie nie posiada zabezpieczenia przed osiadaniem cząsteczek aerozolu na Ğciankach soczewek obejmujących szczelinĊ pomiarową. DokáadnoĞü
pomiaru istotnie zaleĪy od staáoĞci warunków optycznych urządzenia.
Urządzenie wedáug wynalazku ma podobnie jak w powyĪej opisanym zespóá lasera i obiektywu
oĞwietlającego oraz zespóá obiektywu rejestrującego z fotodetektorem, zabudowane w obudowie tak,
Īe ich osie optyczne prostopadle przecinają oĞ kanaáu przepáywowego w páaszczyĨnie szczeliny pomiarowej. Istota rozwiązania polega na tym, Īe szczelina pomiarowa kanaáu przepáywowego objĊta
jest cylindrycznym wziernikiem a zespóá obiektywu rejestrującego áoĪyskowany jest w obudowie urządzenia wedáug osi pokrywającej siĊ z osią kanaáu przepáywowego. Rozwiązanie takie pozwala na dokonywanie pomiarów Ğwiatáa rozproszonego w szerokim zakresie kątów, czego efektem jest znaczące
zwiĊkszenie dokáadnoĞci pomiaru.
Korzystnym jest rozwiązanie, w którym z jednego koĔca do kanaáu przepáywowego wspóáosiowo
wprowadzony jest przewód doprowadzający aerozolu, zakoĔczony przed szczeliną pomiarową. Wydzielona miĊdzy przewodem doprowadzającym a kanaáem przepáywowym pierĞcieniowa komora wewnĊtrzna i pierĞcieniowa komora zewnĊtrzna usytuowana miĊdzy kanaáem przepáywowym a cylindrycznym wziernikiem zamkniĊte są po stronie przewodu doprowadzającego dwoma kolektorami powietrza. Kolektory te poáączone są ze Ĩródáami gazu o ciĞnieniu wyĪszym od ciĞnienia w przewodzie
doprowadzającym gaz unoszący cząsteczki aerozolu. Rozwiązanie takie stanowi o peánym wyizolowaniu strumienia aerozolu, eliminuje moĪliwoĞci osiadania cząsteczek w strefie pomiarowej.
SkutecznoĞü separacji jest najwyĪsza gdy kolektor powietrza komory wewnĊtrznej poáączony
jest ze Ĩródáem gazu o ciĞnieniu niĪszym od ciĞnienia Ĩródáa zasilającego kolektor powietrza komory
zewnĊtrznej.
Wynalazek zobrazowany jest opisem przykáadowego rozwiązania pokazanego na rysunku. Na
fig. 1 i 2 przedstawione są w ujĊciu schematycznym przekrój osiowy i przekrój w páaszczyĨnie pomiaru
urządzenia, natomiast na kolejnych fig. 3 i 4 takie same przekroje rozwiązania konstrukcyjnego.
Badany aerozol doprowadzany jest do urządzenia przewodem 1, koncentrycznie objĊtym przez
kanaá przepáywowy utworzony z dolnego 8 i górnego kanaáu przepáywowego 16, rozsuniĊtych poosio-
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wo tak, Īe miĊdzy ich koĔcami utworzona jest poprzeczna szczelina pomiarowa C. Strefa szczeliny
pomiarowej C objĊta jest z zewnątrz przez cylindryczny wziernik 9, ujĊty miĊdzy czáonem dolnym 4
i czáonem górnym 13 obudowy urządzenia. Urządzenie posiada zespóá lasera i obiektywu oĞwietlającego 20 oraz zespóá obiektywu rejestrującego 21 z fotodetektorem - usytuowane osiami optycznymi
w páaszczyĨnie prostopadáej do osi kanaáu przepáywowego i prowadzonej przez Ğrodek wysokoĞci
szczeliny pomiarowej C. Na rysunku nie są uwidocznione laser i fotodetektor, zabudowane odpowiednio na zewnątrz w osiach optycznych obu obiektywów. Wydzielona miĊdzy przewodem doprowadzającym 1 a kanaáem przepáywowym 8 pierĞcieniowa komora wewnĊtrzna A i pierĞcieniowa komora
zewnĊtrzna B usytuowana miĊdzy kanaáem przepáywowym 8 a cylindrycznym wziernikiem 9 zamkniĊte są po stronie przewodu doprowadzającego 1 kolektorami powietrza 2 i 3, poáączonymi ze Ĩródáami
gazu o ciĞnieniu wyĪszym P'2 i P'3 od ciĞnienia P'1 w przewodzie doprowadzającym 1, przy czym ciĞnienie P'2 jest niĪsze od ciĞnienia P'3 w komorze zewnĊtrznej B. Nadmiar powietrza z komory zewnĊtrznej B wypáywa przez otwory wylotowe D w czáonie górnym 13. Na fig. 2 pokazany jest przekrój poprzeczny przez páaszczyznĊ pomiarową wyznaczoną osiami optycznymi obiektywu oĞwietlającego 20 i obiektywu rejestrującego 21. Obrys obiektywu rejestrującego 21 wrysowany jest linią przerywaną w poáoĪeniu wspóáosiowym z obiektywem oĞwietlającym 20 a linią ciągáą w poáoĪeniu maksymalnie wychylonym o kat D = 120°. Obrót obiektywu rejestrującego 21 umoĪliwia jego uáoĪyskowanie
w czáonach obudowy 18 wedáug osi pokrywającej siĊ z osią kanaáu przepáywowego 8, 16.
Przedstawione na fig. 3 i 4 rozwiązanie konstrukcyjne przybliĪa techniczną realizacjĊ wynalazku. Badany aerozol przepáywa pionowo do góry przez zamocowane na stole 19 urządzenie. Na wysokoĞci szczeliny pomiarowej C strumieĔ aerozolu przecina poprzecznie skupiona wiązka Ğwiatáa laserowego wprowadzona przez obiektyw oĞwietlający 20 i wziernik 9, który ustalony jest w gniazdach
czáonu dolnego 4 i czáonu górnego 13 oraz objĊty pierĞcieniami uszczelniającymi 10. Czáon dolny 4
owiercony jest wzdáuĪnie wieloma otworami, których osie usytuowane są na dwóch Ğrednicach obejmujących z zewnątrz i od wewnątrz dolny kanaá przepáywowy 8. Dolne wloty tych otworów objĊte są
odrĊbnymi kolektorami powietrza 2 i 3, nakrĊcanymi na czáon dolny 4 a poáączonymi z nieuwidocznionym na rysunkach Ĩródáem gazu przez regulatory ciĞnienia. Czáon dolny 4 zamocowany jest nakrĊtką 5 do pokrywy dolnej 6. Czáon górny 13 osadzony w pokrywie górnej 12 obudowy 18 dociskany
jest do cylindrycznego wziernika 9 za pomocą pierĞcienia 14 i sprĊĪyny 15, której napiĊcie reguluje
nakrĊtka 17. WnĊtrze przestrzeni pomiarowej osáoniĊte jest na caáym obwodzie harmonijkowo skáadaną kurtyną 11, przez którą szczelnie przeprowadzone są oprawy obu obiektywów oĞwietlającego 20
i rejestrującego 21. Oprawa obiektywu rejestrującego 21 áoĪyskowana jest w pierĞcieniowych rowkach
pokrywy dolnej 6 i pokrywy górnej 12. Na czáonie dolnym 4 osadzony jest pierĞcieĔ oporowy 7,
o który opierają siĊ powierzchniami czoáowymi obiektywy 20 i 21 - uzyskując poáoĪenia przy których
punkty ich ogniskowych pokrywają siĊ z osią kanaáu przepáywowego.

ZastrzeĪenia patentowe
1. Fotometryczne urządzenie do pomiaru Ğrednic cząsteczek aerozolu, posiadające obudowĊ
wewnątrz której prowadzony jest kanaá przepáywowy ze Ğcianką przeciĊtą poprzeczną szczeliną pomiarową, ponadto zawierające ustalony w obudowie zespóá lasera i obiektywu oĞwietlającego oraz zespóá
obiektywu rejestrującego z fotodetektorem, zabudowane tak, Īe ich osie optyczne prostopadle przecinają oĞ kanaáu przepáywowego w páaszczyĨnie szczeliny pomiarowej, znamienne tym, Īe szczelina pomiarowa (C) objĊta jest cylindrycznym wziernikiem (9) a zespóá obiektywu rejestrującego (21) áoĪyskowany
jest w obudowie (18) wedáug osi pokrywającej siĊ z osią kanaáu przepáywowego (8, 16).
2. Urządzenie wedáug zastrz. 1, znamienne tym, Īe z jednego koĔca do kanaáu przepáywowego (8)
wspóáosiowo wprowadzony jest przewód doprowadzający (1) aerozolu, zakoĔczony przed szczeliną pomiarową (C), oraz Īe wydzielona miĊdzy przewodem doprowadzającym (1) a kanaáem przepáywowym (8)
pierĞcieniowa komora wewnĊtrzna (A) i pierĞcieniowa komora zewnĊtrzna (B) usytuowana miĊdzy kanaáem przepáywowym (8) a cylindrycznym wziernikiem (9) zamkniĊte są po stronie przewodu doprowadzającego (1) kolektorami powietrza (2, 3), poáączonymi ze Ĩródáami gazu o ciĞnieniu wyĪszym (P'2, P'3) od ciĞnienia (P'1) w przewodzie doprowadzającym (1) gaz unoszący cząsteczki aerozolu.
3. Urządzenie wedáug zastrz. 2, znamienne tym, Īe kolektor powietrza (2) komory wewnĊtrznej (A) poáączony jest ze Ĩródáem o ciĞnieniu niĪszym (P'2) od ciĞnienia (P'3) Ĩródáa zasilającego
kolektor powietrza (3) komory zewnĊtrznej (B).
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