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Wykaz stosowanych oznaczeń
A, B, C, D, …

– stałe / mnożniki / potęgi

[-]

A

– część przekroju wypełniona cieczą

[m2]

A0

– przekrój poprzeczny otworu wylotowego,

[m2]

Ap

– całkowity przekrój poprzeczny otworów wlotowych

[m2]

CD

– współczynnik wypływu

[-]

DS

– średnica komory wirowej rozpylacza,

[m]

Dpq

– umowna średnica kropli

[m]

D10

– średnia średnica arytmetyczna

[m]

D20

– średnia średnica powierzchniowa

[m]

D21

– względna średnia średnica powierzchniowa

[m]

D30

– średnia średnica objętościowa

[m]

D31

– względna średnia średnica objętościowa Proberta

[m]

– średnia średnica objętościowo- powierzchniowa, średnica

[m]

D32

Sautera (SMD)

D34

– średnia średnica Herdana

[m]

D43

– średnia średnica masowa, de Brouckere’a

[m]

D0.9, D0.1

– charakterystyczne średnice kropli

[m]

HS, LS

– długość komory wirowej

[m]

K, K’, 𝐾1

– stałe rozpylacza

[-]

LE

– wysokość komory wirowej powyżej otworu wlotowego

[m]

M, γ

– moduł gęstościowy

[-]

R

– promień zawirowania

[m]

– wymiar charakterystyczny komory wirowej (promień
R

komory wirowej w płaszczyźnie, w której analizowany jest

[m]

przepływ
RS

– promień komory wirowej

[m]

S

– liczba zawirowań

[-]

Stp

– liczba zawirowań – przepływ dwufazowy

[-]

U

– stopień jednorodności rozpylenia

a, b, c, d, h

– wykładniki potęgowe

[-]

d

– wielkość kropli (średnica)

[m]
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dg

– stopień rozrzutu średnic

[-]

dl

– średnica ligamentu (strugi)

[m]

d0

– średnica otworu wylotowego rozpylacza

[m]

dp

– średnica otworu wlotowego

[m]

g

– przyspieszenie ziemskie

[m/s2]

– odległość pomiędzy otworem wylotowym rozpylacza a

[m]

ha

punktem pomiarowym
– parametry reologiczne modelu potęgowego Ostwalda-de

k, n

Waele:
k – współczynnik konsystencji,

[Pa⋅s]

n – charakterystyczny wskaźnik płynięcia

[-]

kkryt.

– krytyczna liczba falowa

[1/m]

la

– długość toru jazdy suwnicy

[m]

l0

– długość otworu wylotowego

[m]

𝑚̇

– masowe natężenie przepływu

[kg/s]

n

– liczba króćców doprowadzających ciecz

[-]

𝑛̇

– dotyczy danego przedziału średnic kropel

[-]

rj

– położenie promieniowe

[m]

rl

– promień ligamentu

[m]

r0

– promień otworu wylotowego

[m]

rp

– promień otworu wlotowego

[m]

rr

– promień rdzenia powietrznego

[m]

– składowa obwodowa prędkości cieczy na wylocie z

[m/s]

.

𝑣

rozpylacza

𝑢

– składowa osiowa prędkości cieczy na wylocie z rozpylacza

[m/s]

w

– prędkość styczna

[m/s]

wa

– prędkość jazdy suwnicy

[m/s]

wc

– prędkość cieczy

[m/s]

β

– kąt stożka przejściowego

[°]

β

– kąt nachylenia króćców wlotowych

[°]

𝛾

– kąt pochylenia kanałów wkładki zawirowującej

[°]

𝛿

– grubość warstewki cieczy

[m]

∆𝑃𝑖

– ciśnienie wtrysku cieczy

[Pa]
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∆𝑃

– spadek ciśnienia na rozpylaczu

[Pa]

𝜀

– stopień wypełnienia otworu

[-]

𝜀̇

– szybkości rozciągania płynu

[1/s]

η

– lepkość dynamiczna

[Pa⋅s]

𝜂𝑤𝑧𝑑ł

– lepkość wzdłużna

[Pa⋅s]

𝜃

– kąt rozpylania

[°]

λopt

– długość fali optymalnej do rozpadu fali

[m]

𝜈

– lepkość kinematyczna

[m2/s]

ρ

– gęstość

[kg/m3]

σ

– napięcie powierzchniowe,

[mN/m]

𝜎𝑔

– wskaźnik jednorodności kropel

[-]

τ

– naprężenia rozciągające

[Pa]

𝜏𝑋𝑋 , 𝜏𝑌𝑌

– naprężenia normalne

[Pa]

Indeksy:
c

–

ciecz

g

–

gaz

0

–

dot. otworu wylotowego

FN

–

liczba przepływu

Fr

–

liczba Frouda

GLR

–

stosunek masowego natężenia przepływu gazu do masowego natężenia

Moduły:

przepływu cieczy
𝐽𝑒

–

„Jet number”

La

–

liczba Laplace’a

𝑂ℎ

–

liczba Ohnesorge’a

𝑅𝑒𝑐

–

liczba Reynoldsa

𝑅𝑒𝑀𝑅

–

liczba Reynoldsa Metznera-Reeda

𝑅𝑒𝛿

–

liczba Reynoldsa dla grubości filmu w otworze wylotowym

𝑊𝑒𝑐 , 𝑊𝑒𝑔

–

liczba Webera

𝑊𝑒𝑘𝑟

–

krytyczna liczba Webera
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1. Wprowadzenie
Rozpylanie cieczy jest ważną i interesującą operacją jednostkową wykorzystywaną na
szeroką skalę w wielu gałęziach przemysłu. Znajduje zastosowanie m.in. w takich
dziedzinach gospodarki jak: agrotechnika, energetyka, przemysł maszynowy, transport
i komunikacja, inżynieria chemiczna, czy ochrona środowiska. Z uwagi na możliwość
aplikacji rozpylania w tak licznych i zupełnie odmiennych procesach, stanowi ono
interesujące zagadnienie zarówno dla praktyków jak i teoretyków. Wynikiem tego są kolejne
modyfikacje istniejących już komercyjnie rozpylaczy, liczne publikacje naukowe obejmujące
zarówno badania eksperymentalne, symulacje numeryczne jak i rozważania teoretyczne.
Mimo nieustannie poszerzanych zasobów naukowych wiedza dotycząca procesu rozpylania,
szczególnie w odniesieniu do rozpylania dwufazowego, jest wciąż mało satysfakcjonująca.
Wynika to ze złożoności samego procesu rozpylania, interakcji pomiędzy obiema fazami,
rozbieżności w stosowanych metodykach badawczych, ograniczeń związanych z aparaturą
pomiarową i różnorodności dostępnych rozwiązań konstrukcyjnych.
Aby rozpylona ciecz mogła zostać odpowiednio wykorzystana jej ruch musi odbywać się
w sposób zamierzony. Oczekuje się, że powstały aerozol będzie charakteryzował się kroplami
o żądanych średnicach, równomiernym pokryciem powierzchni, określonym zasięgiem
i kątem rozpylania. Ważnym parametrem procesu rozpylania jest również współczynnik
wypływu. Istotny jest także rozkład wielkości otrzymywanych kropel, który zależy od typu
zastosowanego rozpylacza, parametrów jego pracy oraz właściwości rozpylanej cieczy.
Rozpylacze dwufazowe o przepływie zawirowanym charakteryzują się dużą wydajnością
i niezawodnością, przy jednocześnie zachowanej prostej konstrukcji. Pozwalają na
otrzymanie aerozolu cechującego się kroplami o małych rozmiarach i lepszej jakości
rozpylenia. Wykazują niską wrażliwość na właściwości reologiczne rozpylanej cieczy
i zakres parametrów pracy. Pozwala to na ich szerszy zasięg aplikacyjny, przy zachowaniu
aspektu ekonomicznego. Wprowadzenie drugiej fazy (powietrza) do komory wirowej
umożliwia satysfakcjonujący rozpad strug lub błon cieczy na krople. Na podstawie
dokonanego przeglądu literaturowego można z całą pewnością stwierdzić, że rozpylacze
dwufazowe pozwalają na uzyskanie aerozolu o lepszej jakości – wytwarzają drobniejsze
krople o większej jednorodności niż klasyczne rozpylacze jednofazowe wirowe. Wszystkie te
cechy pozwalają na ich potencjalne wykorzystanie w wielu obszarach, jak choćby:
pożarnictwie, czy rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem upraw przestrzennych
i warzyw.
9

2. Cel pracy
Celem niniejszej rozprawy doktorskiej jest analiza hydrodynamiki w rozpylaczach
dwufazowych o przepływie zawirowanym. Zaproponowano i omówiono zmodyfikowane
rozwiązania konstrukcyjne rozpylaczy wykorzystujących ruch wirowy. Celem wyznaczenia
równań korelacyjnych, pozwalających na opis procesu rozpylania zachodzącego w aparatach
tego typu przeprowadzono szereg badań doświadczalnych dla różnych cieczy, w szerokim
zakresie zmienności parametrów operacyjnych rozpylacza. Określono wpływ właściwości
rozpylanej cieczy, geometrii rozpylacza oraz warunków pracy rozpylacza na opory
przepływu, kąt rozpylania, średnią średnicę kropli, objętościowe i promieniowe rozkłady
średnic kropel w strumieniu aerozolu. Wykonano także obliczenia numeryczne, aby
zwizualizować analizowany proces oraz wyznaczyć brakujące dane – prędkość przepływu.
Przeanalizowano ponadto także wpływ położenia króćca doprowadzającego fazę gazową do
komory wirowej na uzyskiwany efekt rozpylania.
Zaprojektowano rozpylacze charakteryzujące się komorą wirową w kształcie stożka
z dwoma króćcami wlotowymi dla cieczy i gazu, doprowadzonymi do osi rozpylacza pod
kątem 30⁰ oraz cylindrycznym otworem wylotowym. Badane rozpylacze różniły się wartością
stosunku wysokości komory wirowej do jej średnicy. Przeanalizowano dziewięć różnych
inwariantów geometrycznych przyporządkowanych do jednej z dwóch grup, w zależności od
średnicy komory wirowej. W literaturze dotyczącej omawianego zagadnienia opisane są
przypadki, gdy wlot powietrza umiejscowiony jest centralnie.

Zmiana położenia króćca

pozwala na intensyfikację rozpylania. Wprowadzenie fazy gazowej króćcem umiejscowionym
na tworzącej stożka może skutkować tym, że strumień zawirowanej cieczy będzie
oddziaływał ścinająco na gaz, co może skutkować uzyskaniem odmiennych struktur
przepływu oraz charakteru aerozolu. Aby określić wpływ zmiany konstrukcyjnej wykonano
badania eksperymentalne dla czterech rozpylaczy o stałych wymiarach geometrycznych,
różniących się położeniem króćca wlotowego gazu. Cieczami testowymi wykorzystanymi do
badań były woda, wodne roztwory gliceryny oraz modelowe roztwory polimerów różniące się
sztywnością łańcucha. Ponadto dokonano modelowania CFD wykorzystując model Eulera
oraz model burzliwości k-ε.
Przeprowadzone badania wskazują, że rozpylacze o zaproponowanej konstrukcji mogą
być interesującą alternatywą dla powszechnie stosowanych rozpylaczy ciśnieniowych, czy
rozpylaczy wirowych jednofazowych. Umożliwiają wytwarzanie kropel o optymalnej
wielkości i prędkości. Dzięki możliwości zmiany ciśnienia doprowadzonego powietrza
10

pozwalają na lepszą kontrolę średnicy kropel i ich trajektorii w porównaniu do klasycznych
rozwiązań. Różnica prędkości względnej pomiędzy obiema fazami umożliwia rozpylanie
cieczy o wyższej lepkości niż woda pod niskim ciśnieniem.
Podjęte w pracy rozważania, analizy oraz zaproponowane zależności pozwalają
zwiększyć wiedzę na temat zjawiska rozpylania dwufazowego i zasady działania rozpylaczy
wirowych, co może przyczynić się do precyzyjniejszego doboru rozpylaczy oraz poszerzenia
ich spektrum zastosowania.
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3. Obecny stan wiedzy
3.1. Wprowadzenie
Rozpylanie cieczy to zjawisko, które można zaobserwować zarówno zachodzące
w sposób naturalny w przyrodzie oraz w postaci efektu indukowanego przez działania
ludzkie. Naturalne rozpylanie obejmuje m.in.: mgłę, gejzery, deszcze, bryzgi fal morskich,
czy wodospady. Sztuczne rozpylanie natomiast obserwuje się w technice, towarzyszy nam
w życiu codziennym, jak i występuje podczas skomplikowanych procesów przemysłowych.
Z uwagi na zasięg oraz powszechność tego procesu zasadnym wydaje się zgłębianie tajników
dotyczących jego podstaw teoretycznych i praktycznych, poznawanie związanych z nim
możliwości, a także ograniczeń. Jak dotąd nadal nie opracowano ogólnej teorii opisującej
rozpylanie, potwierdzonej przeprowadzonymi doświadczeniami. Wynika to przede wszystkim
ze złożoności charakteru procesu i różnorodności rozwiązań konstrukcyjnych. Rozpylanie
cieczy jest tematem bardzo często podejmowanym, rozważanym i badanym, czego wynikiem
są liczne publikacje naukowe. Próbę zdefiniowania oraz wykazania cech charakterystycznych
aerozolu podjęto stosunkowo dawno. Bray (1929) w swojej pracy określił aerozol, jako układ
zdyspergowany, w którym cząstki stałe lub ciekłe są rozproszone w fazie gazowej. Zwrócił
również uwagę na ważny aspekt różnicujący aerozole pośród innych koloidalnych roztworów.
Lepkość ośrodka rozpraszającego jest w aerozolach relatywnie mała, a z tego powodu cząstki
rozpraszane dążą do osadzania się bardziej gwałtownie niż w przypadku, gdy cząstki o tych
samych rozmiarach znajdowałyby się w medium o większej lepkości. W aerozolach
obserwuje się także zupełnie inne ruchy Browna, niż dla pozostałych układów koloidalnych.
Wynika to z tego, że cząstki gazu poruszają się tu z większą prędkością przez dłuższą,
nieokreśloną drogę. Stumpf i Jander (1936) omówili szczegółowo właściwości rozpylonych
układów, wykazując różnice pomiędzy standardowo rozumianymi zolami a aerozolami,
związane przede wszystkim ze stabilnością układu i współtowarzyszącymi zjawiskami
agregacji, czy sedymentacji. Wśród pozycji literaturowych najbardziej kompleksowo
opisujących aerozole, jak i sam proces rozpylania wymienić należy książki autorstwa
Lefebvre i McDonell (2017) oraz Orzechowskiego i Prywera (1991; 2008), które stanowią
kompendium wiedzy tematycznej.
W wielu pozycjach literaturowych istnieje różnorodna klasyfikacja rozpylonej strugi
z uwagi na otrzymywaną wielkość kropli. Zgodnie z doniesieniami literaturowymi,
np. z punktu widzenia aplikacji procesu rozpylania w medycynie, określenie aerozol jest
słuszne dla kropli, których średnica jest <10 µm. W pozycji Kokhanovsky’ego (2009) aerozol
12

dotyczy kropel o wielkości od 0,1–100 µm. Częstym zabiegiem są zapożyczenia z języka
angielskiego i stąd w literaturze przedmiotu można spotkać się z nazewnictwem: spray,
a także sprej.
Z uwagi na tą odmienną nomenklaturę, w dalszej części pracy zdecydowano się w celu
ujednolicenia na używanie określenia aerozol do ogólnego opisu rozpylonej strugi.
3.2. Opis procesu rozpylania
Rozpylanie cieczy polega na przekształceniu strugi cieczy w małe krople, dzięki
wykorzystaniu sił, pozwalających na pokonanie napięcia powierzchniowego. Skutkiem tego
jest wzrost powierzchni cieczy względem jej objętości, a to przyczynia się do intensyfikacji
procesów wymiany ciepła i masy. Kolejną zaletą rozpylania jest ograniczenie zużycia
rozpylanego medium. Liu (2000) definiując rozpylanie podaje, że to proces, podczas którego
masa cieczy rozpada się na małe krople w wyniku działania sił wewnętrznych i/lub
zewnętrznych. Do dezintegracji dochodzi w wyniku interakcji między cieczą (faza
rozproszona) a otaczającym medium (faza ciągła). Termin faza zdyspergowana oznacza
rozpylaną ciecz i rozpylone krople, natomiast termin faza ciągła odnosi się do ośrodka,
w którym następuje atomizacja lub za pomocą, którego rozpyla się ciecz. Rozpad, tak jak
wspomniano

wyżej,

następuje

gdy

siły

niszczące

przekraczają

siłę

napięcia

powierzchniowego cieczy. Zgodnie z podstawowymi prawami fizyki, na ciecz działają dwa
konsolidujące efekty: napięcia powierzchniowego oraz stabilizujący efekt lepkości. Ciecz
dąży do osiągnięcia stanu minimalnej energii powierzchniowej, równocześnie wykazując
tendencję do przeciwstawiania się wszelkim zmianom geometrii. Siły zewnętrzne, takie jak:
siły aerodynamiczne, siły odśrodkowe i siły elektrostatyczne działające na powierzchnię
cieczy, mogą ją zniekształcać i sprzyjać zakłóceniom.
Ciecz rozpyla się przy użyciu urządzeń zwanych rozpylaczami. Popularnymi, choć nie
zawsze poprawnymi, są również określenia atomizer, dysza czy nebulizator. Rozpylacz może
występować i działać, jako niezależny aparat lub wchodzić w skład większego urządzenia.
Może być elementem palnika kotłowego, pistoletu natryskowego, systemu wstępnego
odparowania

paliwa

w

turbinach

lotniczych,

komory

zraszania,

czy

instalacji

przeciwpożarowej. Rozpylacze mogą występować i pracować pojedynczo, a także zespołowo.
Ich zadaniem jest wytworzenie takiej formy cieczy, by jej rozpad przebiegał w możliwie
najłatwiejszy sposób. Preferowanymi postaciami są cienkie strugi lub błony, bowiem
wówczas występuje największa energia powierzchniowa, a tym samym największa
niestateczność. Podczas procesu rozpylania, bez względu na sposób, w jaki jest
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przeprowadzany, obserwuje się pewne wspólne zjawiska. Należą do nich: powstawanie fal na
powierzchni cieczy, narastanie ich amplitudy i utrata stateczności. Jak każdy proces, tak
i rozpylanie należy analizować, jako obiekt posiadający dwa typy wejść: pozostające pod
kontrolą badacza i będące poza kontrolą badacza lub nieznane dla niego (tzw. zaburzenia)
oraz kilka wyjść, będących efektami. Na rysunku 1 przedstawiono schematycznie wpływ
wybranych parametrów na przebieg procesu.

Rysunek 1. Czynniki kontrolowalne i niekontrolowalne wpływające na proces rozpylania.

Zaburzenia procesu mogą stanowić zawirowania cieczy, rozprężanie cieczy z powodu
spadku ciśnienia, wszelakie drgania rozpylacza (szczególnie istotne są drgania o działaniu
przerywanym), zaburzenia ruchu cieczy na wlocie i wylocie oraz spowodowane
niedoskonałościami wykonania rozpylacza (Orzechowski i Prywer, 1991). Czynnikami, które
pozostają pod kontrolą osób obsługujących aparaturę do rozpylania są: rodzaj rozpylacza –
dobrany do konkretnego zastosowania, jego geometria, sterowalne i mierzalne zakresy pracy
(m.in. natężenia przepływu mediów), właściwości czynników i inne niewymienione
składowe. Efektem procesu rozpylania jest jakość rozpylenia, która jest sumą stopnia
i jednorodności rozpylenia. Stopień rozpylenia informuje o wielkości (średnicy)
otrzymywanych kropel, natomiast jednorodność rozpylenia obrazuje różnice pomiędzy
charakterystycznymi średnicami D0.1 i D0.9. Średnice te oznaczają, że odpowiednio 10%
i 90% całej objętości cieczy stanowią krople o średnicach równych lub mniejszych temu
wymiarowi.
Teoria procesu rozpylania obejmuje zarówno aspekt rozpadu strug i błon na krople, jak
i tzw. wtórny rozpad kropli. Rozpylanie może zachodzić w różnorodny sposób, możliwe jest
powstawanie zarówno błon stożkowych i płaskich oraz strug cieczy, które następnie ulegają
dezintegracji (Lefebvre i McDonell, 2017). Charakter rozpadu strugi zależy przede wszystkim
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od prędkości wypływu cieczy z rozpylacza. Na tej podstawie możliwy jest podział sposobu
rozpadu na zachodzący pod wpływem fal asymetrycznych, symetrycznych lub sił
aerodynamicznych. Na skutek pewnych zaburzeń wewnętrznych w strudze cieczy powstają
lokalne przewężenia. Obszary te charakteryzują się większym ciśnieniem cieczy, co wynika
z

warunku

równowagi

występującego

między

siłami

ciśnienia

a

napięciem

powierzchniowym. Z równań zaproponowanych już w 1897 roku przez Rayleigha wynika, że
struga traci swą stabilność w przypadku zaburzeń, których długość fali symetrycznej jest
większa od obwodu strugi. Jego rozważania dotyczyły jednak rozpadu nieruchomej strugi
w próżni. Rozwinięcie otrzymanych zależności o właściwości analizowanej cieczy
przedstawił Weber (Weber, 1931) wprowadzając do korelacji bezwymiarowe liczby
kryterialne Webera i Reynoldsa zdefiniowane jako:
𝑊𝑒𝑐 =

𝑅𝑒𝑐 =

𝑤𝑐2 𝑑0 𝜌𝑐
𝜎

𝑤𝑑0 𝜌𝑐
𝜂𝑐

(1)

(2)

gdzie:
wc – prędkość cieczy,
d0 – średnica otworu wylotowego rozpylacza,

ρc – gęstość cieczy,
σ – napięcie powierzchniowe,
ηc – lepkość cieczy.
Dla opisu cieczy nienewtonowskich wyznacza się zmodyfikowaną liczbę Reynoldsa,
zwaną również liczbą Reynoldsa Metznera-Reeda (Metzner i Reed, 1955) na podstawie
równania:
𝑅𝑒𝑀𝑅

𝑑0𝑛 ∙ 𝑤𝑙2−𝑛 ∙ 𝜌𝑙
4𝑛 𝑛
=
∙
(
)
𝑘 ∙ 8𝑛−1
3𝑛 + 1

(3)

gdzie:
k, n – parametry reologiczne modelu potęgowego Ostwalda-de Waele.
Liczba Reynoldsa jest często wprowadzana w metodach opisu procesu rozpylania.
Pozwala ona na porównywanie rozpylania cieczy różniących się pod względem właściwości
oraz procesów prowadzonych w różnych warunkach (Christensen i Steely, 1980).
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Wpływ fal asymetrycznych na stabilność strugi związany jest ze zniekształceniem jej osi
pod wpływem ośrodka otaczającego. W wyniku powstających miejscowo różnic ciśnień
(podciśnień i nadciśnień) następuje rozpad strugi. Powstające krople mają mniejsze średnice
niż te, które są wytwarzane w skutek działania fal symetrycznych. Rozpad strugi pod
wpływem sił aerodynamicznych nazywany jest również właściwym rozpyleniem, ponieważ
w jego wyniku powstają krople o stosunkowo małych średnicach.
Rozpad błony jest również związany z prędkościami wypływu cieczy z rozpylacza.
Najpierw następuje rozpad błony na strugi (ligamenty), a następnie w wyniku utraty
stateczności, na krople. Przy najniższych prędkościach wypływu obserwowane jest
powstawanie perforacji w miarę oddalania się od otworu wylotowego. Perforacje te ulegają
powiększaniu i ostatecznie tworzą swoistą siatkę cienkich strug. Wraz ze wzrostem prędkości
wypływu cieczy obserwuje się powstawanie zjawisk falowych (powstają fale pierścieniowe
i obwodowe). Dla zakresu najwyższych prędkości cieczy następuje właściwe rozpylenie –
pierwotnie powstają fale o małych długościach, których amplitudy stopniowo wzrastają.
Możliwe jest również, że fale nie zostaną w ogóle utworzone, ponieważ rozpad błony nastąpi
wcześniej (Orzechowski i Prywer, 1991). Błona cieczy może również powstawać w wyniku
zderzenia się dwóch strug. Przy niskich prędkościach przepływu generowane są fale
symetryczne, zaś przy wyższych asymetryczne. W przypadku fal symetrycznych odrywanie
kropel cieczy następuje z niektórych miejsc na obwodzie błony, natomiast przy falach
asymetrycznych obserwowany jest rozpad na pierścienie. Inną możliwością, występującą przy
najwyższych prędkościach, jest rozpad błony przed utworzeniem fali.
Wtórny rozpad kropli związany jest z działaniem sił aerodynamicznych (efekt wzrostu
gęstości gazu i/lub względnej prędkości między gazem a kroplą). Wskutek oddziaływań gazu,
kropla cieczy ulega deformacji. Siły napięcia powierzchniowego oraz siły naprężeń
stycznych, w przypadku cieczy o dużych lepkościach, przeciwdziałają temu zjawisku.
Uproszczone rozważanie można podsumować stwierdzeniem, że kropla rozpada się, gdy siła
aerodynamiczna jest większa od siły napięcia powierzchniowego. Kryterium powstających
deformacji stanowi krytyczna liczba Webera (Wekr). Rozróżnia się dwa podstawowe typy
rozpadu kropli. Każdy z nich rozpoczyna się od spłaszczenia kropli (przybrania kształtu
dysku). Następnie dochodzi do wyoblania i uformowania powłoki, a ostatni etap stanowi
rozpad kropli na krople o mniejszych średnicach. Schematycznie przedstawiono to na
rysunku 2.
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Rysunek 2. Schemat wtórnego rozpadu kropel (Orzechowski i Prywer, 1991)

W związku z tym należy pamiętać, że ostateczny rozkład wielkości kropel wytworzonych
w procesie rozpylania zależy od właściwości cieczy, zarówno w pierwotnym, jak i wtórnym
rozpadzie. (Orzechowski i Prywer, 1991; Liu, 2000; Lefevbre i McDonell, 2017).
Liu (2000) w swojej pracy wyróżnił pięć wyidealizowanych etapów formowania kropel
podczas rozpylania. Należą do nich:
 wypływ pojedynczych kropel (kapanie cieczy),
 rozpad strumienia cieczy,
 rozpad strugi cieczy (powstawanie ligamentów),
 rozpad błony/filmu cieczy,
 rozpad swobodnej powierzchni cieczy.
Każdy z tych etapów jest ściśle związany z charakterystycznym sposobem rozpylania.
Kapanie cieczy to najłatwiejszy sposób tworzenia kropel, który zwykle obserwuje się
w naturze. Kropla powstaje tutaj wskutek działania sił grawitacji, a sam proces należy
określić jako quasi-statyczny. Z uwagi na występujące niewielkie natężenie przepływu cieczy
to właśnie siły grawitacji i napięcia powierzchniowego decydują o całokształcie formowania
kropli, określają jej masę i rozmiar. Wielkość kropli można w tym przypadku wyznaczyć
z prostej zależności bilansu sił, którą przedstawia następujące równanie:
𝑑=(

6𝑑0 𝜎 1/3
)
𝜌𝑐 𝑔

(4)

gdzie:
g – przyspieszenie ziemskie.
Powstające w ten sposób krople charakteryzują się dużymi rozmiarami, a sam proces
przebiega wolno. Z tego powodu zjawisko to występuje w zasadzie tylko w naturze i nie jest
wykorzystywane w celach przemysłowych. Gdy analizie poddane zostanie odrywanie
grawitacyjne kropli, ale od filmu cieczy, wówczas średnica powstającej kropli będzie opisana
równaniem:
𝑑 = 3,3(

𝜎 1/2
)
𝜌𝑐 𝑔
17

(5)

W tym przypadku również obserwuje się jedynie duże krople.
Rozpad strumienia cieczy dotyczy rozpylaczy z płaskim otworem wylotowym, które są
często stosowane w silnikach wysokoprężnych i rakietowych. Strumień cieczy, opuszczając
rozpylacz, narażony jest na powstawanie licznych zaburzeń na powierzchni, w wyniku
działania sił kohezji oraz sił destrukcyjnych. W zależności od tempa wzrostu tych zakłóceń,
a co za tym idzie pojawiania się fal i niestabilności, obserwuje się różnoraki efekt rozpylania.
Idealizując, wielkość kropel powstających tym sposobem można wyrazić jako:
𝑑 = 1,89𝑑0

(6)

Uproszczenia związane są tu z teorią Rayleigha – analizowany jest przepływ laminarny,
cieczy nielepkiej o danym napięciu powierzchniowym. Wielkość kropli przewidywana przez
teorię Rayleigha reprezentuje górną granicę rzeczywistych rozmiarów kropel. Rozszerzenie
Webera uwzględniające właściwości rozpylanej cieczy doprowadziło do zależności:
𝑑 = (1,5𝜆𝑜𝑝𝑡 𝑑02 )1/3

(7)

gdzie λopt oznacza długość optymalnej do rozpadu fali i wyrażona jest funkcją (8) dla cieczy
nielepkiej oraz (9) dla cieczy lepkiej:
𝜆𝑜𝑝𝑡 = 4,44 ∙ 𝑑0
𝜆𝑜𝑝𝑡 = √2𝜋𝑑0 (1 +

3𝜂𝑐
√𝜌𝑐 𝜎𝑑0

(8)
)1/2

(9)

Teoria Webera została rozwinięta przez wielu badaczy. Rozbudowano ją w celu
uwzględnienia rozpadu strumienia cieczy o dużych prędkościach i wpływu otaczającego
powietrza na tworzenie kropel. Aby wskazać wpływ dominującej siły dla danego reżimu
wyszczególniono zakresy rozpadu strugi w zależności od warunków pracy rozpylacza.
Zakładając, że ciecz jest podawana przez pojedynczy otwór o przekroju kołowym do gazu
(powietrza) będącego w stanie spoczynku, rozpad strugi dzieli się zgodnie ze względnym
znaczeniem inercji, napięcia powierzchniowego, sił lepkościowych i aerodynamicznych na
cztery podstawowe zakresy. Każdy reżim charakteryzowany jest przez liczby kryterialne
Webera (równanie (1)), Reynoldsa (równanie (2)) oraz Ohnesorge’a (równanie (10)):
𝑂ℎ =

√𝑊𝑒𝑐
𝑅𝑒𝑐

(10)

Klasyfikacje i kryteria rozpadu przedstawiono w tabeli 1. Liczba Webera uwzględnia tutaj
właściwości gazu i definiowana jest zależnością:
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𝑊𝑒𝑔 =

𝑢𝑐2 𝜌𝑔 𝑑0
𝜎

(11)

Tabela 1. Reżimy rozpadu strugi (Liu, 2000).
Reżim

dominująca siła

rozpad Rayleigha (ang. Rayleigh Jet Breakup
lub ang. Varicose Breakup)

napięcie powierzchniowe

rozpad pod wpływem fali sinusoidalnej (ang.
Sinuous Wave Breakup lub ang. First WindInduced Breakup)
rozpad falowy z tarciem powietrznym
(ang. Wave-like Breakup with Air Friction lub
ang. Second Wind-Induced Breakup)

napięcie powierzchniowe,
ciśnienie dynamiczne
otaczającego powietrza

1,2 + 3,41Oh0,9 < Weg < 13

ciśnienie dynamiczne
otaczającego powietrza

13 < Weg< 40,3

interakcja aerodynamiczna,
kawitacja, turbulencje,
rozerwanie

Weg > 40,3
lub
Oh ≥ 100Rec-0,92

rozpylanie

kryteria rozpadu
Weg< 0,4
lub
Weg < 1,2 + 3,41Oh0,9

W rzeczywistości nie istnieją wyraźne granice pomiędzy wyszczególnionymi reżimami.
Rozpad strugi wywołany jest przez kombinację różnych czynników, mechanizmy przenikają
się wzajemnie lub współistnieją. Generalnie uważa się, że pierwotna atomizacja
spowodowana jest głównie przez działanie sił wewnętrznych, takich jak turbulencje, skutki
bezwładności, zmiana w profilu prędkości (relaksacja przepływu lub efekt rozrywający) i/lub
napięcie powierzchniowe. Atomizacja wtórna oprócz sił wewnętrznych zawsze wiąże się
z działaniem sił aerodynamicznych. Innymi czynnikami wpływającymi na rozpad strumienia
są: stosunek długości do średnicy otworu rozpylacza, ciśnienie otoczenia, kawitacja
i ciśnienie cieczy, oscylacje itp. Istnieje szereg impulsów generujących zaburzenia na
powierzchni cieczy. Wśród najważniejszych należy wymienić: pulsacje i zakłócenia
występujące w przewodach doprowadzających ciecz i powietrze do rozpylacza, ostre
krawędzie powodujące oddzielne przepływy, chropowatość powierzchni ściany, wzrost
warstwy granicznej, turbulencje oraz kawitacje wewnątrz rozpylacza i przy wyjściu z otworu
wylotowego, a także oddziaływanie powierzchni cieczy z otaczającym powietrzem. Po
wywołaniu zakłóceń, dalszy wzrost fali zależy w dużej mierze od interakcji powierzchni
cieczy z otaczającym powietrzem.
Tanasawa i Toyoda (1955) podzielili mechanizmy rozpadu strumienia cieczy na cztery
etapy: przepływ laminarny, przejściowy, turbulentny i rozpylanie. Aby zobrazować różnice
pomiędzy kolejnymi stadiami wykonali zdjęcia oraz zastosowali metodę elektryczną pomiaru
mikrostruktury cieczy. Podczas przepływu w zakresie laminarnym na powierzchni cieczy nie
obserwuje się zaburzeń (powierzchnia pozostaje gładka). Przy otworze wylotowym wsytępuje
zjawisko „korali na sznurze” i kontrakcja cieczy, któremu towarzyszą obrotowo symetryczne
oscylacje na powierzchni cieczy, a rozpylacz opuszczają oscylujące krople. Podczas
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przepływu w etapie przejściowym końcówka strugi staje się niestabilna i zaczyna oscylować
w kierunku wzdłużnym. W pobliżu otworu wylotowego rozpylacza obserwuje się wówczas
rozpad krótkiego fragmentu strugi na kilka kropel. W reżimie przepływu turbulentnego,
podczas wypływu cieczy z rozpylacza, pojawiają się wibracje boczne, które przemieszczają
się

w

dół

do

końca

strugi

cieczy

ze

wzrostem

amplitudy,

mieszając

się

z ruchem spiralnym. W tym przypadku struga cieczy staje się nieprzezroczysta z powodu
chropowacenia powierzchni przez opór powietrza (powstawanie małych fal). Na grzbietach
fal występuje podciśnienie wywołane szybkim przepływem powietrza, natomiast w ich
dolinach – nadciśnienie. Wraz ze wzrostem liczby Reynoldsa cieczy na powierzchni strugi
mogą tworzyć się mniejsze strużki (ligamenty) lub błony, które szybko rozpadają się na
krople, co jest charakterystyczne dla fazy właściwego rozpylania. Powstały w ten sposób
aerozol składa się z wąskiego strumienia rdzenia o większych rozmiarach kropel
i otaczającego strumienia z mniejszymi kroplami. Rdzeń powstaje w wyniku rozpadu zwartej
strugi cieczy, natomiast krople z obrzeży są efektem rozproszenia wcześniej powstałych
drobnych strug oraz błon cieczy.
Na podstawie swoich badań Tanasawa i Toyoda (1955) zaproponowali bezwymiarowy
parametr nazwany „Jet number” (liczba strumienia) pozwalający na klasyfikację przepływu
do danego reżimu, który zdefiniowano jako:
𝑤𝑐2 ∙ 𝜌𝑔 ∙ 𝑑0 𝜌𝑐 0,45
𝐽𝑒 =
∙( )
𝜎
𝜌𝑔

(12)

gdzie:

ρg – gęstość gazu.
Wyznaczono charakterystyczne zakresy odpowiadające danemu reżimowi, co przedstawiono
w tabeli 2.
Tabela 2. Reżimy rozpadu strugi – kryterium „Jet number” (Tanasawa i Toyoda, 1955).
Je [-]
<0,1
≈0,1–10
≈10–500
>500

reżim
wypływ pojedynczych kropel (kapanie cieczy)
rozpad strumienia w wyniku oscylacji wzdłużnych
rozpad strumienia w wyniku oscylacji bocznych z dodatkowym efektem tarcia
powietrznego
rozpad strumienia w wyniku tworzenia się błon; powstaje wiele kropel

Liu (2000) podaje, że rozpad błony cieczy zależy głównie od jego początkowej prędkości
i właściwości fizycznych – zarówno cieczy, jak i otaczającego gazu. Ciśnienie, opór
aerodynamiczny lub siły odśrodkowe przyspieszają błonę do prędkości, która jest wymagana
do dezintegracji. Wzrost prędkości powoduje rozszerzanie błony, które przeciwdziała sile
napięcia powierzchniowego (dążącej do kurczenia). Obserwuje się to w procesach rozpylania
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wirowego lub rozpylania rotacyjnego. Rozkład wielkości otrzymywanych w ten sposób
kropel jest podyktowany uporządkowaniem procesów rozpadu i równomiernością
wytwarzania strumieni cieczy.
Fraser i inni (1963) zdefiniowali trzy tryby rozpadu błony cieczy: rozpad falowy,
powstawanie fali pierścieniowych lub obwodowych oraz rozpad perforowanej błony. Rozpad
na fale pierścieniowe (ang. rim disintegration) występuje w przypadku cieczy o dużej
lepkości i napięciu powierzchniowym (np. ciekłe metale). W jego wyniku powstają krople
o dużej średnicy oraz małe (satelitarne). Podczas pierwszego etapu, w wyniku działania
napięcia powierzchniowego, powstaje gruba krawędź błony, która ostatecznie „pęka”.
Wytwarzane są strugi oraz krople. W dalszej kolejności strugi również ulegają rozpadowi.
Efektem rozpadu przebiegającego jako rozpad falowy obwodowy są krople znacznie różniące
się wielkością. Wynika to z nieregularności procesu. Rozpad następuje wskutek interakcji
z otaczającym gazem (powietrzem), który prowadzi do gwałtownie rosnących fal
powierzchniowych. Kiedy amplituda fali osiągnie wartość krytyczną następuje oderwanie
obszaru błony, tworzą się strugi, a dalej krople. Podczas rozszerzania się błony cieczy
możliwa jest jej perforacja. Powstają otwory, które w dalszej kolejności mogą się łączyć ze
sobą, wytwarzają się strugi, a z nich krople. Tabela 3 przedstawia w sposób schematyczny
wszystkie wyszczególnione wcześniej mechanizmy (Liu, 2000).
Przedstawione mechanizmy są swoistym wyidealizowanym uproszczeniem. W warunkach
rzeczywistych rozpylanie cieczy odbywa się na kilka sposobów równocześnie, co generuje
chaotyczność tej operacji, a w konsekwencji szeroki rozkład otrzymywanych wielkości
kropel. Najbardziej zbliżone warunki do idealnego rozpadu cieczy występują w rozpylaczach,
których zasada działania opiera się na sile odśrodkowej.
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Tabela 3. Mechanizmy formowania kropli (Liu, 2000; Yoo i inni, 2017; Shao i inni, 2018).
Sposób formowania kropli

Schemat

wypływ pojedynczych kropel (kapanie
cieczy)

rozpad strumienia cieczy

rozpad strugi cieczy (ligament),

rozpad błony/ filmu cieczy,

rozpad swobodnej powierzchni cieczy
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Analizując ruch kropel należy brać pod uwagę jego złożoność. Koniecznym jest
uwzględnienie oddziaływania sił pochodzących od ośrodka, w którym krople się poruszają,
różnorodność wielkości kropel w strudze, ich wzajemne oddziaływanie, deformacje i zmiany
wymiarów kropel, ich zanieczyszczenie oraz fakt, że proces jest nieustalony. Zatem analiza
powinna zawierać zarówno aspekt ruchu pojedynczej kropli, jak i ruchu strugi kropel. Ruch
pojedynczej kropli związany jest przede wszystkim ze średnicą kropli oraz jej energią
kinetyczną. Ponadto istotne są właściwości aerodynamiczne kropli oraz jej prędkość
względem gazu. Najprostszy przypadek ruchu strugi kropel można zilustrować jako tzw.
opadanie strugi. Dla uproszczenia rozważań zakłada się, że krople mają tę samą (lub zbliżoną)
średnicę i poruszają się w nieruchomym gazie. W zależności od wielkości kropel, gęstości
mediów wyróżnia się dwa podstawowe mechanizmy: porywania i filtracji. Mechanizm
porywania polega na porywaniu przez krople gazu, który wypełnia przestrzenie między nimi.
Obserwuje się, że prędkość opadania strugi jest tu większa niż prędkość opadania pojedynczej
kropli o danej średnicy. W przypadku mechanizmu segregacji pomiędzy kroplami tworzącymi
strugę występują niewielkie wzajemne oddziaływania hydrodynamiczne. Opadanie strugi jest
tu wolniejsze niż opadanie pojedynczej kropli. Wieloaspektowość związana z balistyką kropel
przyczynia się do tego, że jest to problem niewystarczająco opisany i zbadany,
a w inżynierskich zastosowaniach obliczenia muszą być weryfikowane doświadczalnie
(Zbrożek i Prasuła, 2009).
Dhivyaraja i inni (2019) w swojej pracy badali dynamiczne podobieństwo przepływów
podczas rozpylania dla rozpylaczy wirowych. Chcąc wyjaśnić podstawy procesu rozpylania
powołują się na kompleksowe opracowanie modeli mechanizmów rozpadu kropel
przedstawioną w pracy Villermauxa (2007). W pracy obrazują i udowadniają równoległe
istnienie co najmniej dwóch mechanizmów rozpadu, które powodują powstawanie dużych
i małych kropel równocześnie. Na rysunku 3 przedstawiono obraz otrzymany podczas
rozpylania cieczy, dla wartości liczb kryterialnych Rec = 1364, We = 214.
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Rysunek 3. Mechanizmy powstawania kropli podczas rozpylania (Dhivyaraja i inni, 2019).

Wyszczególniono dwa charakterystyczne obszary. W pierwszym z nich (oznaczonym na
rysunku jako „a”) sposób rozpadu strugi polega na uformowaniu strug z nienaruszonej
wcześniej błony cieczy. Najprawdopodobniej spowoduje to powstawanie kropel o małych
rozmiarach, których średnice będą mniejsze niż grubość warstwy granicznej. Mechanizm ten
został szczegółowo opisany przez Lasherasa i innych (1998). Rozpad strugi ujęty zakresem
„b” podlega mechanizmowi Kelvina-Helmholtza-Rayleigha-Taylora (KH–RT). W jego
wyniku krople tworzą się z krawędzi błony cieczy. Należy się spodziewać tu kropel o dużych
średnicach.
Nad mechanizmami powstawania form, będących dalej prekursorami formowania kropel,
skupili się w swojej pracy Jarrahbashi i inni (2016). Wśród najważniejszych czynników
determinujących zachowanie powierzchni cieczy wymienili: parametry operacyjne procesu
(wyrażone przez bezwymiarową liczbę Rec) oraz właściwości rozpylanej cieczy. Podczas
badań eksperymentalnych zastosowano następujące warunki:
 stosunek gęstości gazu do cieczy: 0,02–0,9,
 Rec ∈ (320–16000),
 Wec ∈ (2000–230000).
Na rysunku 4 przedstawiono schemat różnych mechanizmów tworzenia się strug w zależności
od stosunku gęstości mediów oraz liczby Rec.
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Rysunek 4. Schemat różnych mechanizmów powstawania strug w zależności od właściwości cieczy i gazu
oraz Rec (Jarrahbashi i inni, 2016).

Ciecz opuszczając otwór wylotowy rozpylacza przybiera kształt płaskiej błony, nazywanej
często filmem cieczy. Jest to spowodowane gwałtownym rozprężeniem cieczy, które
występuje w tym miejscu. Następnie błona ulega perforacjom, na powierzchni cieczy
zauważalne stają się fale oraz liczne turbulencje aż do momentu, w którym dochodzi do
właściwego formowania się kropel. W zależności od tego, z jakimi mediami mamy do
czynienia oraz jakie jest ich natężenie przepływu, proces ten przebiega różnorodnie. Przy
niskich wartościach liczby Rec oraz niskich stosunkach gęstości gazu do cieczy ρg/ρc,
w pierwszej kolejności zaobserwowano falowanie powierzchni. Następnie powstawały strugi,
które ulegały rozciąganiu i końcowo zauważalna była perforacja. Gdy rozpylano ciecz przy
wyższym natężeniu przepływu (wyższa wartość liczby Rec) i przy niskim stosunku ρg/ρc,
najpierw następowała perforacja, następnie wydłużenie otworów, tworzenie strug (przez
postrzępienie krawędzi) i utworzenie wtórnego otworu. Dla wyższych wartości stosunku
gęstości gazu do gęstości cieczy, niezależnie od parametrów operacyjnych (liczby Reynoldsa)
płaska błona cieczy opuszczająca rozpylacz najpierw ulegała wyoblaniu. Po utworzeniu
dwóch zaokrąglonych struktur (ang. lobes) obserwowano perforację błony. W dalszej
kolejności powstałe wcześniej niewielkie otwory (ang. holes) łączyły się ze sobą, co
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skutkowało wytworzeniem dwóch dużych perforacji. Następnie powstawały strugi w postaci
mostków przy brzegu oraz w środkowej części (pomiędzy otworami). Z takich formacji
wytwarzane są strugi lub bezpośrednio krople. Przy większych wartościach stosunku gęstości
gazu do cieczy ważnym jest uwzględnienie niestabilności Kelvina-Helmholtza (K–H).
Wówczas, bowiem struktura wiru jest kluczowa dla efektu rozpylania. Gdy stosunek gęstości
mediów jest niewielki największe znaczenie ma mała siła bezwładności. Nieduże siły inercji
powodują niewielkie odkształcenia na powierzchni cieczy. Nie istnieje wyraźna granica
pozwalająca określić, który efekt jest silniejszy przy danych warunkach procesu,
właściwościach mediów. Aby określić charakterystyczne zakresy analizuje się indywidualnie,
kiedy siły bezładności przeważają nad siłami kapilarnymi.
Porównując wielkości otrzymywanych struktur zauważono, że większe rozmiary kropel są
konsekwencją większych rozmiarów strug, z których powstają. Największe średnice kropel
i wymiary pozostałych form występowały w przypadku niskich wartości liczby Rec oraz
niskiej gęstości gazu. Etap rozpadu strugi, jakim jest powstawanie otworów (perforacja błony)
jest zdeterminowany przez siły bezwładności, a nie siły kapilarne. Ponadto znaczącym
parametrem jest w tym przypadku napięcie powierzchniowe rozpylanej cieczy. Im większe
napięcie powierzchniowe cieczy tym trudniej dochodzi do perforacji arkusza. W efekcie, dla
cieczy charakteryzujących się wysokim napięciem powierzchniowym, nie obserwuje się
typowych otworów, a raczej wgłębienia w płaskim filmie cieczy. Powstawanie wszystkich
z wymienionych wcześniej struktur, tj. otworów, strug, mostków ma kluczowe znaczenie
w procesie rozpylania. Określają one jakość otrzymywanego aerozolu, wyrażoną poprzez
średnicę wytwarzanej kropli. Właściwe krople tworzą się w wyniku oderwania od nich, co
następuje na skutek działania sił kapilarnych. Doniesienia literaturowe (Jarrahbashi i inni,
2016; Shao i inni, 2018; Chaussonnet i inni, 2020) podają, że na poziomie tych małych
struktur, będących prekursorami kropel, występują pewne zjawiska fizyczne, które jednak nie
wpływają na efekt procesu rozpylania. Należy jednak nadmienić, że ważnym aspektem jest
nie tylko rozmiar powstających struktur, ale czas trwania poszczególnych etapów. Skale
czasowe tworzenia małych struktur determinują m.in. kąt rozpylania.
Ding i inni (2016) analizowali proces rozpylania występujący w ciśnieniowych
rozpylaczach

wirowych

pod

kątem

aplikacji

w

silnikach

turbogazowych.

Do

przeprowadzonych symulacji wykorzystano model LES-VOF (ang. Large Eddy Simulation –
Volume of Fluid), który dzięki dokładności siatki pozwolił na dokładną rejestrację rozpadu
filmu cieczy i tworzenia kropli oraz identyfikację struktur ligamentów. Założono, że płyn jest
nieściśliwy,

niemieszalny,

o

efektywnej
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lepkości

i

napięciu

powierzchniowym.

Weryfikowano różne ciśnienia wtrysku cieczy. Proces rozpadu błony cieczy podzielono na
trzy charakterystyczne obszary: strefę filmu cieczy, strefę strug i strefę kropel. Na wylocie
rozpylacza występuje niestabilność powierzchni związana z czynnikami zakłócającymi takimi
jak: turbulencja wewnątrz rozpylacza, efekt warstwy granicznej i siła aerodynamiczna. Fale
powierzchniowe można obserwować w kierunku osiowym oraz poprzecznym, a w miarę ich
wzrostu powstają strugi, co przedstawiono graficznie na rysunku 5.

Rysunek 5. Formowanie ligamentu z arkusza cieczy (Ding i inni, 2016).

W powstającym aerozolu wyróżnić można dwa typy strug. Pierwsze z nich są strugami typu
„pasek” (ang. strip-type ligament) utworzonymi przez niestabilność poprzeczną, które są
rozmieszczone wzdłuż osi aerozolu. Fale powstające na jego powierzchni wytwarzane są pod
wpływem napięcia powierzchniowego. Drugim rodzajem są strugi typu „pierścieniowego”
(ang. ring-like ligament), powstałe w wyniku niestabilności osiowej. Oba rodzaje „przeplatają
się” nawzajem, czego konsekwencją jest struktura podobna do siatki. W dalszej kolejności
obserwuje się rozpad strugi na krople. Wyodrębnia się cztery mechanizmy zależne od
bezwymiarowych liczb Rec i Oh, co przedstawiono na rysunku 6.
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Rysunek 6. Cztery reżimy rozpadu w zależności od liczb Oh oraz Rec (Ding i inni, 2016).

W symulacji przeprowadzonej przez Dinga i innych (2016) warunki procesu były
zdeterminowane przez mechanizm Rayleigha. Uzyskane wyniki są zbieżne z modelem
idealnym – obserwowano krople o średnicy około 1,7–2 razy większe od średnicy strugi.
Jednakże rzeczywiste pole przepływu jest złożone, proces generowania kropel jest bardziej
losowy, a zakres rozkładu średnic kropel jest szerszy niż prezentuje model idealny.
W pierwszym etapie rozpadu strugi powstają liczne krople o nieregularnym kształcie. Struga
ulega deformacji na skutek siły aerodynamicznej, następuje przewężenie i ściskanie w wyniku
działającego napięcia powierzchniowego – wytwarzane są mniejsze krople. W dalszej
odległości, po pierwotnym rozpadzie, następuje rozpad wtórny i koalescencja. Małe krople
zderzają się ze sobą z powodu różnych prędkości, następnie łączą się w wyniku czego
powstaje większa kropla, która przybiera kulisty kształt. Otrzymywano krople o średnicach
100–175 μm, jednakże rozkład kropel był silnie zależny od odległości osiowej.
Opisując efekt procesu rozpylania przedstawia się makro- i mikroparametry rozpylonej
strugi. Wszystkie charakterystyczne wielkości są uzależnione od czynników wejściowych.
Najistotniejszy wpływ wywierają tu właściwości rozpylanej cieczy, konstrukcja i geometria
aparatury, zakres pracy (parametry operacyjne), cechy otoczenia. W zależności od
konkretnego zastosowania oczekuje się różnych parametrów rozpylonej strugi.
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3.3. Parametry rozpylonej cieczy
Na podstawie analizy makro- i mikroparametrów możliwym jest opisanie struktury
aerozolu powstającego w procesie rozpylania. Makroparametry, zwane również parametrami
zewnętrznymi, obejmują m.in. strumienie objętości i masy, kąt rozpylania, zasięg strugi
cieczy, rozkład cieczy w strudze. Za pomocą mikroparametrów możliwe jest przedstawienie
jakości rozpylenia, widma rozpylania oraz wielkości średniej średnicy kropli. W zależności
od potencjalnego zastosowania istotne są różne właściwości rozpylonej cieczy. Oprócz
wymienionych powyżej w literaturze bardzo często spotyka się również takie wielkości jak:
siłę uderzenia strugi, rozkłady prędkości kropel, zasięg czoła, czy powierzchnia strugi.
Ostatni z wyszczególnionych parametrów wprowadzany jest w przypadku opisu strugi
o nieregularnym kształcie. Szlachta i Kuszewski (2003) zdefiniowali go jako powierzchnię
rzutu strugi na płaszczyznę prostopadłą do osi rozpylacza. Na rysunku 7 przedstawiono
schematycznie wybrane parametry rozpylonej strugi.

Rysunek 7. Parametry rozpylonej strugi.

3.3.1. Współczynnik wypływu
Współczynnik wypływu jest jednym z kluczowych parametrów opisujących proces
rozpylania. Pozwala on na charakterystykę rozpylacza pod względem występujących oporów
przepływu,

określa

przepustowość

rozpylacza

przy

danych

warunkach

wtrysku.

Roguski i inni (2012) określają współczynnik wypływu jako podstawowy parametr
wydajnościowy. W literaturze definiowany jest jako stosunek rzeczywistego masowego
natężenia przepływu przez otwór wylotowy rozpylacza do teoretycznego maksymalnego
natężenia przepływu (Cui i inni, 2017). Wartości współczynnika wypływu można wyznaczyć
ze wzoru:
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𝐶𝐷 =

𝑤𝑐 ∙ 𝜌𝑐
(2𝜌𝑐 ∙ ∆𝑃)0.5

(13)

gdzie:
∆𝑃 − spadek ciśnienia na rozpylaczu.
W literaturze istnieje wiele równań korelacyjnych pozwalających na opis współczynnika
wypływu. W tabeli 4 przedstawiono wybrane przykłady.
Tabela 4. Równania korelacyjne opisujące współczynnik wypływu.
Równanie
𝒏𝑨𝒌
𝑪𝟐𝑫 = 𝟎, 𝟐𝟐𝟓
𝑫𝑺 𝒅𝟎
𝑫𝑺 𝒏𝑨𝒌
𝟐
𝑪𝑫 = 𝟎, 𝟎𝟔𝟏𝟔
𝒅𝟎 𝑫𝑺 𝒅𝟎
𝑫𝑺 𝟎,𝟐𝟓 𝒏𝑨𝒌 𝟎,𝟓
𝑪𝑫 = 𝟎, 𝟑𝟓( )
∙(
)
𝒅𝟎
𝑫𝑺 𝒅𝟎
𝟎,𝟑
𝑽𝒈̇
𝟏 𝟎,𝟏𝟓
𝑪𝑫 = 𝒄 (𝟏 −
) (𝟏 +
)
𝑮𝑳𝑹
𝑽𝒈̇ + 𝑽𝒄̇
𝒏𝑨𝒌
𝑪𝑫 = 𝒂( 𝟐 )𝒏𝟏 𝜷′−𝒏𝟐
𝒅𝟎

Autorzy
Taylor, 1950
Carlisle, 1955
Rizk i Lefebvre, 1985
Chen i Lefebvre, 1994
Hong i inni, 2012

Orzechowski i Prywer (1991) oraz Lefebvre i McDonell (2017) podają, że wartość
współczynnika wypływu zależy przede wszystkim od geometrii rozpylacza (wyrażonej za
pomocą wskaźnika geometrycznego K lub K’ oraz stopnia wypełnienia otworu wylotowego ε)
i lepkości rozpylanej cieczy. Stałe rozpylacza to bezwymiarowe liczby określone
zależnościami (Lefebvre i McDonell, 2017):
𝑛𝐴𝑝
𝜋
= 𝐾′
𝑑0 𝐷𝑆 4
4𝑛𝐴𝑝
𝐾′ =
𝜋𝑑0 𝐷𝑆

𝐾=

(14)
(15)

gdzie:
n – liczba króćców doprowadzających ciecz,
Ap – całkowity przekrój poprzeczny otworów wlotowych,
DS – średnica komory wirowej rozpylacza,
dp – średnica otworu wlotowego.
Orzechowski i Prywer (1991) przedstawiają stałą rozpylacza jako:
𝐾1 =

𝑅𝑟0 2𝑅𝑑0 𝜋 2𝑅𝑑0
=
= ∙
𝑛𝑟𝑝2
𝑛𝑑𝑝2
4 𝑛𝐴𝑝

gdzie:
R – promień zawirowania.
Zauważyć można, że wyżej wymienione wzory połączone są zależnością:
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(16)

𝐾1 = 1/𝐾′

(17)

Stopień wypełnienia otworu ε przyjmuje następującą postać (Orzechowsk i Prywer, 1991):
𝐴
𝜋(𝑟02 − 𝑟𝑟2 )
𝑟𝑟 2
𝜀=
=
=
1
−
(
)
𝐴0
𝑟0
𝜋𝑟02

(18)

gdzie:
A – część przekroju wypełniona cieczą,
A0 – przekrój poprzeczny otworu wylotowego,
r0 – promień otworu wylotowego,
rr – promień rdzenia powietrznego.
Wpływ lepkości jest bardzo interesującym aspektem, z uwagi na fakt, że składa się z dwóch
przeciwstawnych efektów:
– z jednej strony wzrost lepkości powoduje wzrost tarcia, co za tym idzie obserwowane
spadki ciśnienia występujące w rozpylaczu, również ulegają zmniejszeniu. Przekłada się
to na spadek współczynnika wypływu cieczy,
– równocześnie wzrost lepkości przeciwdziała wirowaniu cieczy, a zatem generuje
mniejszy promień rdzenia powietrza. Konsekwencją tego jest wzrost wartości CD.
Ochowiak (2013) w swojej pracy przedstawił związek pomiędzy lepkością cieczy
a współczynnikiem wypływu dla rozpylacza pęcherzykowego. Rozpylacze pęcherzykowe
(ang. effervescent atomizer) to rozpylacze dwufazowe z wewnętrznym mieszaniem.
Rozpylający gaz (np. powietrze) jest wprowadzany do cieczy z relatywnie niską prędkością
i tworzy z nią mieszaninę dwufazową jeszcze przed opuszczeniem rozpylacza. Część gazu
rozpuszcza się w cieczy, a część występuje w postaci pęcherzyków. Wprowadzenie
dodatkowej fazy gazowej, która zajmuje znaczącą część przekroju poprzecznego rozpylacza,
pozwala na poprawę procesu rozpylania. W pracy analizowano wpływ lepkości cieczy na CD
przy różnych wartościach bezwymiarowego stosunku masowego natężenia przepływu gazu
do masowego natężenia przepływu cieczy (GLR), wyrażony jako:
𝐺𝐿𝑅 =

𝑚̇𝑔
𝑚̇𝑐

(19)

gdzie:
𝑚̇𝑔 −masowe natężenie przepływu gazu,
𝑚̇ 𝑐 − masowe natężenie przepływu cieczy.
Zaobserwowano, że wpływ ten jest większy dla niższych wartości GLR. Wartości
współczynnika wypływu można wówczas opisać funkcją:
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(20)
𝐶𝐷 = 𝑓(𝜂𝑐−0,0475 )
W przypadku, gdy GLR > 0,07 efekt lepkości cieczy jest niezauważalny. Wytłumaczeniem
tego zjawiska może być fakt, że niskie wartości GLR związane są z niewielkim natężeniem
przepływającego gazu. Obserwowany wówczas przepływ można porównywać do przepływu
jednofazowego cieczy, zależnego od liczby Rec, a co za tym idzie pośrednio od lepkości
cieczy. Przy stałej wartości GLR wraz ze wzrostem ηc zauważa się spadek CD oraz Rec.
Generalizując wykazano, że wpływ lepkości cieczy można uznać za nieistotny.
Analizując wpływ geometrii rozpylacza na wartość współczynnika wypływu należy
uwzględnić charakterystyczne wymiary konstrukcji. Orzechowski i Prywer (1991) podają, że
należą do nich: długość komory wirowej (HS), wymiary otworu wylotowego (ze szczególnym
naciskiem na średnicę d0), kąt stożka przejściowego (β), wymiary otworu wlotowego (dp)
(rysunek 8).

Rysunek 8. Wymiary rozpylacza.

Długość (wysokość) komory wirowej nie powinna być zbyt duża, gdyż powoduje to
pogorszenie procesu rozpylania. Ciecz wypełniająca komorę wirową jest wprawiana w ruch
obrotowy przez tę ciecz, która aktywnie płynie przez rozpylacz. Wynikiem tego jest spadek
wartości krętu, a to wywołuje wzrost wartości współczynnika wypływu. Wpływ długości
otworu wylotowego na analizowany parametr jest niewielki, bowiem warunki przepływu nie
zmieniają się wzdłuż otworu (rdzeń powietrza jest wciąż taki sam). Kluczowym czynnikiem
jest pole przekroju poprzecznego otworu wylotowego, często charakteryzowane poprzez jego
średnicę. Wpływ kąta stożka przejściowego na CD związany jest z siłą odśrodkową
powstającą wewnątrz rozpylacza, która przeciwdziała przewężeniu strugi. Zmniejszenie kąta
β powoduje wzrost wysokości stożka, to natomiast wywołuje zmniejszenie momentu pędu
cieczy, co jest równoznaczne ze wzrostem CD. W przypadku krótkich otworów wlotowych
obserwuje się zjawisko kontrakcji strug. Istotny jest także wpływ warunków panujących na
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wlocie rozpylacza, rozumianych jako kierunek wlotu cieczy. Wartym uwagi aspektem jest
wpływ kształtu i charakteru krawędzi otworów w rozpylaczu na wartość współczynnika
wypływu (Dziubiński i Przelazły 2009a, Dziubiński i Przelazły 2009b, Włodarczak, 2016).
Dziubiński i Przelazły (2009b) badali zjawisko wypływu mieszanin dwufazowych (ciecz –
gaz) przez otwory o nieregularnych kształtach. W badaniach analizowano zarówno ciecze
newtonowskie (woda i glikol trójetylenowy), jak i ciecze nienewtonowskie (wodne roztwory
karboksymetylocelulozy

i

wodne

roztwory

poliakryloamidu).

Uzyskane

wyniki

współczynnika wypływu porównywano z danymi otrzymanymi dla otworów cylindrycznych
będących swoistymi odpowiednikami. Zauważono, że wartości współczynnika wypływu dla
wypływu cieczy newtonowskiej i nienewtonowskiej przez otwór nieregularny były
nieznacznie wyższe niż w przypadku otworów cylindrycznych.
Ochowiak i inni (2010) przeprowadzili badania eksperymentalne dla rozpylaczy
pęcherzykowych z mieszaniem wewnętrznym. Mediami badanymi były powietrze oraz woda.
Podczas analizy wyników założono, że woda przepływa jedynie przez część przekroju otworu
wylotowego (przekrój zredukowany). Wizualizując, rdzeń gazowy jest jakoby otoczony przez
pierścień uformowany z przepływającej cieczy. W takim wypadku stopień wypełnienia cieczą
przekroju otworu wylotowego należy zdefiniować zgodnie z równaniem (16). Na podstawie
uzyskanych danych wyznaczono równania korelacyjne w postaci:
𝐶𝐷 = 0,633𝐾 −0,44 ± 4%

(21)

𝜀 = 0,572𝐾 −0,68 ± 4%

(22)

i
Ponadto powiązano wartości współczynnika wypływu z geometrią rozpylacza, co pozwoliło
na stworzenie zależności słusznej w zakresie 0,02< GLR <0,46 o postaci:
𝑑0 −0,75
(23)
)
± 14%
𝐷
Som i Mukherjee (1980) podają, że współczynnik wypływu oraz kąt rozpylania to dwa
𝐶𝐷 = 0,0088(𝐺𝐿𝑅

najważniejsze parametry mówiące o wydajności rozpylacza. W swojej pracy podjęli próbę
wykazania zależności pomiędzy wartościami tych parametrów a geometrią rozpylacza
i warunkami operacyjnymi. Finalnie charakterystykę konstrukcji rozpatrywano przez pryzmat
czterech ważnych wymiarów: długości (wysokości) i średnicy komory wirowej, średnicy
otworu wylotowego oraz kąta stożka przejściowego. Parametry operacyjne procesu wyrażano
za pomocą bezwymiarowej liczby Reynoldsa określanej na wlocie do rozpylacza. Wykazano,
że wzrost wartości stosunku średnicy otworu wylotowego do średnicy komory wirowej oraz
kąta stożka przejściowego, a także zmniejszenie wartości stosunku wysokości komory
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wirowej do jej średnicy powoduje zmniejszenie współczynnika wpływu oraz wzrost kąta
rozpylania. Ponadto wzrost liczby Reynoldsa (w pewnym zakresie) wpływa na obniżenie
wartości współczynnika wypływu oraz zwiększenie kąta rozpylania.
Halder i inni (2004) przeprowadzili symulacje numeryczne oraz szereg badań
eksperymentalnych dla rozpylaczy wirowych pełnostożkowych. Analizie poddano kąty
rozpylania oraz współczynniki wypływu. Jednym z badanych czynników była liczba
zawirowań (S) definiowana jako:
𝑟𝑝 4
1
−
(
1
𝑅𝑆 )
𝑆= ∙
∙ tan 𝛾
2 1 − ( 𝑟𝑝 )2
𝑅𝑆

(24)

gdzie:
rp – promień otworu wlotowego,
RS – promień komory wirowej,
𝛾 – kąt pochylenia kanałów wkładki zawirowującej.
Wykazano, że współczynnik wypływu jest niezależny od liczby zawirowań w dolnym
zakresie wartości tej determinanty. Jednakże w górnym zakresie obserwowano trend malejący
funkcji CD od liczby zawirowań. Dla zakresu S = 0,6–1,2 wartość współczynnika wypływu
maleje o około 6%, natomiast gdy S = 1,2–3 występuje obniżenie wartości rzędu 20%.
Rozbieżności otrzymywane między wynikami eksperymentalnymi a

pochodzącymi

z symulacji wynosiły 5–9%.
Jedelsky i inni (2009) badając rozpylacze pęcherzykowe wykazali, że współczynnik
wypływu jest funkcją właściwości cieczy i gazu, rozmiaru i geometrii rozpylacza oraz
parametrów operacyjnych. Datta i Som (2000) dowiedli, że wartość współczynnika wypływu
maleje wraz ze wzrostem natężenia przepływu cieczy w dolnym zakresie zmiennej. Poza tym
obszarem, w wyniku zachodzących zjawisk fizycznych, nie obserwuje się zależności.
Skorelowali także wartość CD ze średnicą rdzenia powietrznego, typując ten parametr jako
najistotniejszy z punktu widzenia jakości otrzymywanego aerozolu. W przypadku
analizowanych rozpylaczy wielkość rdzenia powietrznego oraz CD są wskaźnikami siły ruchu
wirowego wewnątrz rozpylacza. Im większa jest siła wirowania, tym większa jest średnica
rdzenia powietrznego lub kąt rozpylania, a niższe otrzymywane wartości współczynnika
wypływu. Wzrostowi natężenia przepływu cieczy towarzyszy wzrost prędkości stycznej
wtrysku do rozpylacza. Powoduje to przeciwwagę dla siły ruchu wirowego wewnątrz
rozpylacza, poprzez zwiększenie zarówno siły wirowania na wlocie, jak i jej późniejszego
zaniku z powodu efektu tarcia w dyszy. W niższym zakresie prędkości przepływu, wzrost
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zawirowania dominuje niekorzystny wpływ oporu tarcia, podczas gdy przy wyższych
wartościach dwa efekty równoważą się wzajemnie i skutkują prawie stałymi wartościami
współczynnika wypływu. Zmiana geometrii układu generuje zmianę prędkości stycznej, co
również bezpośrednio przekłada się na wartość współczynnika wypływu. Zaobserwowano, że
wzrost średnicy komory wirowej powoduje zmniejszenie CD. Wzrost długości (wysokości)
otworu wylotowego nie przekłada się na analizowany parametr. Przedstawione symulacje
numeryczne są zbieżne z danymi literaturowymi, które prezentują wzory empiryczne
przedstawiające CD w funkcji geometrii układu. Rozbieżności mieszczą się w zakresie 5–20%.
Dafsari i inni (2019) wykazali, że wraz ze wzrostem lepkości rozpylanej cieczy następuje
obniżenie wartości współczynnika wypływu. Ponadto wykazano silną korelację pomiędzy
temperaturą badanego paliwa a CD. Gdy temperatura paliwa spadła poniżej –15⁰C
obserwowano gwałtowne zmniejszenie wartości CD. Wynika to ze wzrostu oporów przepływu
w takiej sytuacji. Współczynnik wypływu rozpylacza wirowego osiąga niskie wartości, co
wynika z faktu występowania rdzenia powietrznego w środkowej części otworu wylotowego.
Cui i inni (2017) badali wpływ geometrii rozpylacza oraz warunków prowadzenia procesu
między innymi na otrzymywane wartości współczynnika wypływu. Analizowano efekt
związany z kształtem otworu wylotowego oraz precyzją jego wykonania. Badaniu poddano
10 różnych wariantów konstrukcyjnych zakwalifikowanych do 3 osobnych grup.
W tabeli 5 zestawiono szczegółowe wymiary otworów wylotowych rozpylaczy.
Tabela 5. Wymiary otworów wylotowych rozpylaczy wykorzystywanych w badaniach (Cui i inni, 2017).
Rozpylacz
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10

Średnica otworu
wylotowego (na wlocie)
[µm]
399,71
370,28
345,03
458,40
468,41
562,37
530,60
339,12
401,59
398,14

Średnica otworu
wylotowego (na środku
długości) [µm]
402,34
385,06
384,43
460,37
534,94
655,45
454,86
301,05
397,86
412,13

Średnica otworu
wylotowego (na wylocie)
[µm]
409,48
390,56
378,64
464,46
607,29
728,71
378,84
248,09
408,79
410,17

Przepływ wewnętrzny można podzielić na 4 charakterystyczne etapy: przepływ turbulentny,
powstawanie rdzenia powietrznego, wzrost rdzenia oraz przepływ pustostożkowy (ang. steady
hollow flow). Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń wykazano, że CD silnie zależy
od ciśnienia wtrysku, co jest powiązane z etapem przepływu. Przykładowe wyniki dla jednej
z grup badanych rozpylaczy przedstawiono na rysunku 9.
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Rysunek 9. Współczynnik wypływu w funkcji ciśnienia wtrysku dla wybranych rozpylaczy opisanych w tabeli 5
(Cui i inni, 2017).

Wartość CD wzrasta wraz ze wzrostem ciśnienia wtrysku w początkowym etapie, gdy
występuje tylko jednofazowy przepływ turbulentny, bez rdzenia powietrznego. Spowodowane
jest to poprzez fakt, że wzrost ciśnienia zmniejsza straty energii kinetycznej spowodowane
przejściem przez złożoną geometrię wewnętrzną rozpylacza wirowego. Kiedy zaczyna się
pojawiać rdzeń powietrzny, wartość CD nieznacznie spada, ponieważ kanał przepływowy jest
częściowo zajęty przez ten rdzeń. Następnie obserwuje się nieznaczny wzrost współczynnika
wypływu wraz ze wzrostem ciśnienia i końcowo jego wartość staje się bardziej stabilna. Na
rysunku 9 zależności te można zaobserwować dla rozpylaczy N1, N2 oraz N4. W przypadku
rozpylacza N3 po osiągnięciu maksimum wartości CD funkcja przyjmowała trend malejący –
nie występował ponowny wzrost współczynnika wypływu, co wynika z geometrii tego
układu. Zaobserwowano także znaczne różnice w otrzymywanych wartościach współczynnika
wypływu dla różnych konstrukcji rozpylaczy. Przepływ wewnętrzny jest silnie powiązany
z wymiarami otworu wylotowego – pochyleniem ścianek stożka. Rozszerzenie stożka
w kierunku otworu wylotowego znacznie przyspiesza przepływ – inicjację rdzenia
powietrznego i sprzyja występowaniu pustego przepływu przy większej długości rdzenia, co
przekłada się na wyższe wartości CD.
Opracowana przez Jedelsky’ego i Jichę (2011) zależność powstała w oparciu
o dotychczasowe doniesienia literaturowe oraz na podstawie przeprowadzonych badań
eksperymentalnych dla ponad 30 rozpylaczy. Pozwala na przewidywanie i oszacowanie
współczynnika wypływu z dokładnością nie mniejszą niż ±10%. Przedstawiony wzór
uwzględnia wpływ właściwości cieczy i gazu, geometrii rozpylacza oraz parametrów
operacyjnych na wartość współczynnika wypływu. Zależność przedstawiono jako:
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𝐶𝐷 = 0,62(

𝜂𝑐
𝜂𝑤𝑜𝑑𝑎

)0.04 (

𝜎𝑐

𝑙0
𝑚̇ 𝑐
1
)0.02 ( sin(2𝛽)0.5 )−0.11 ∙
0.5
𝜎𝑤𝑜𝑑𝑎
𝑑0
𝐴0 (2𝜌𝑐 ∆𝑃) (1 + 𝐺𝐿𝑅)

(25)

Na podstawie dostępnych informacji można sprecyzować, że współczynnik wypływu jest
wyznaczany

eksperymentalnie

i

zależy

od

bezwymiarowej

liczby

Reynoldsa

(Chen i Lefebvre, 1994; Bykovskii i Vedernikov, 1996; Halder i inni, 2004). Podane ogólne
równania pozwalają jedynie na orientacyjne szacowanie wartości CD, które należy sprawdzić
doświadczalnie. Ponadto należy zachować szczególną ostrożność zestawiając i porównując
odczytywane wartości CD. Odnoszą się one do różnych konstrukcji, czasem dotyczą tylko
otworu wylotowego, a kiedy indziej całego rozpylacza (Ochowiak, 2014).
3.3.2. Kąt rozpylania
Zgodnie z danymi literaturowymi, we wszystkich metodach obliczania, kąt rozpylania
określa się jako zależność między składową styczną prędkości i składową osiową. W związku
z faktem, że wzory opisujące składowe prędkości są różne, w zależności od obranej metody
określania, istnieje również wiele korelacji stosowanych do wyznaczania kąta rozpylania
(Khavkin, 2004). Rashad i inni (2016) oraz Orzechowski i Prywer (1991) podają prostą
zależność pozwalającą na wyznaczenie kąta rozpylania w przypadku rozpylaczy wirowych.
Przyjmując, że mamy do czynienia z cieczą nielepką, nie występuje składowa promieniowa
prędkości cieczy oraz nie ma oddziaływania z otoczeniem, słuszna jest zależność:
tan

𝜃 𝑣
=
2 𝑢

(26)

gdzie:
𝑣 − składowa obwodowa prędkości cieczy na wylocie z rozpylacza,
𝑢 − składowa osiowa prędkości cieczy na wylocie z rozpylacza.
Inna, często spotykana definicja kąta rozpylania określa go mianem kąta stożkowego lub
wierzchołkowego, który został utworzony między dwoma prostymi liniami wzdłuż
wypływającego z rozpylacza strumienia. Proste te są zarysem rozpylanej strugi i stanowią
swoiste uproszczenie dotyczące zakrzywionej granicy cieczy powstającej w wyniku interakcji
otaczającego medium (powietrza) z rozpyloną cieczą – zwarty strumień cieczy zwęża się
wraz ze wzrostem odległości od rozpylacza.
Kąt rozpylania dostarcza sporo cennych informacji: określa zewnętrzny kształt strugi,
stopień wymieszania rozpylanej cieczy z otaczającym gazem oraz stopień rozproszenia strugi
cieczy (Som i Mukherjee, 1980; Lee i inni, 2010). Datta i Som (2000) nazywają kąt rozpylania
ważnym parametrem wydajnościowym określającym zasięg i dyspersję rozpylonej strugi
w otaczającym medium. Wykazana jest odwrotna zależność pomiędzy kątem rozpylania
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a zasięgiem strugi (Ochowiak, 2018). Znajomość kąta rozpylania jest niezbędna do
prawidłowego wykorzystania strugi. Ma on szczególne znaczenie, gdy rozważana jest
współpraca grupowa kilku rozpylaczy – pozwala na odpowiedni dobór liczby rozpylaczy oraz
odległości pomiędzy nimi. Ponadto znajomość kąta rozpylania jest niezbędna m.in. do
prawidłowego projektowania komór spalania turbin gazowych (Rashad i inni, 2016) –
związane z nim są obszary stagnacji oraz tzw. efektywny obszar zderzenia strugi.
Na kąt rozpylania wpływa wiele czynników. Do najważniejszych zalicza się właściwości
rozpylanej cieczy oraz medium, w którym ciecz jest rozpylana, konstrukcja rozpylacza i jego
wymiary, a także parametry operacyjne procesu (Orzechowski i Prywer, 1991;
Harrison i inni, 1999; Lefebvre i McDonell, 2017). Orzechowski i Prywer (1991) podają, że
wraz ze wzrostem gęstości i lepkości cieczy otrzymuje się mniejszy kąt rozpylania.
Harrison i inni (1999) badali wpływ stężenia i rodzaju polimeru na kąt rozpylania. Analizie
poddano reprezentatywne co do sztywności łańcucha związki polimerowe, które znajdują
często zastosowanie jako dodatki w procesie rozpylania. Badano roztwory poliakryloamidu
o elastycznym łańcuchu, karboksymetylocelulozy reprezentującej półsztywny łańcuch oraz
gumy ksantanowej o sztywnym połączeniu. Wraz ze wzrostem stężenia roztworów
obserwowano wzrost ich lepkości wzdłużnej. Poprzez pojęcie lepkości wzdłużnej
(ang. extensional viscosity) rozumie się funkcję naprężenia (τ) powodującego rozciąganie
próbki oraz szybkości rozciągania płynu (𝜀̇), co przedstawia się jako (Dziubiński i inni;
2014):
𝜂𝑤𝑧𝑑ł =

𝜏𝑋𝑋 − 𝜏𝑌𝑌
𝜀̇

(27)

gdzie:
𝜏𝑋𝑋 , 𝜏𝑌𝑌 − naprężenia normalne.
Charakterystykę procesu rozpylania przedstawiono w postaci zależności kąta rozpylania od
stężenia danego polimeru, co zobrazowano dla wybranego przykładu na rysunku 10. Dla
wszystkich prób zanotowano podobny trend zmiany kąta rozpylania. Punktem odniesienia
były dane otrzymane podczas rozpylania czystej wody. W pierwszym etapie wraz ze
wzrostem stężenia roztworu występował wzrost otrzymywanego kąta wierzchołkowego. Po
przekroczeniu pewnej wartości krytycznej stężenia funkcja zmieniła charakter na malejący, aż
do momentu ponownego powstania zwartej strugi cieczy (Harrison i inni; 1999).
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Rysunek 10. Zależność kąta rozpylania od stężenia roztworu polimerowego (Harrison i inni; 1999).

O’Sullivan i inni (2019) w pracy dotyczącej analizy procesu rozpylania w kontekście
zastosowania podczas suszenia rozpyłowego, zwracają uwagę również na odwrotną zależność
wartości kąta rozpylania od lepkości wsadu. Wpływ lepkości tłumaczony jest przez związaną
z nią kohezję. Dafsari i inni (2019) wyjaśniają zmniejszenie wartości kąta rozpylania wraz ze
wzrostem lepkości rozpylanej cieczy większymi stratami energii i zmniejszeniem momentu
pędu cieczy. Ponadto wykazali również, że kąt rozpylania wzrasta wraz ze wzrostem gęstości
cieczy.
Giffen i Massey (1950) przeprowadzili badania przy wykorzystaniu rozpylaczy wirowych
analizując ciecze o różnych lepkościach. Wyznaczyli oni empiryczną zależność między kątem
i lepkością cieczy:
tan

𝜃
= 0,169 ∙ 𝜈𝑐 −0,131
2

(28)

gdzie:
𝜈𝑐 − lepkość kinematyczna cieczy.
Rizk i Lefebvre (1987) zaproponowali następująca korelację wiążącą właściwości cieczy,
konstrukcję rozpylacza i ciśnienie wtrysku z kątem rozpylania:
2𝜃 = 6𝐾 −0.15 (

∆𝑃𝑖 𝑑02 𝜌𝑐 0,11
)
𝜂𝑐2

(29)

gdzie:
∆𝑃𝑖 − ciśnienie wtrysku cieczy.
Wpływ lepkości cieczy na kąt rozpylania jest dominujący w porównaniu do pozostałych jej
właściwości. Wraz ze wzrostem gęstości cieczy obserwuje się wzrost kąta rozpylania, ale
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zmiana ta jest nieznaczna. Binnie i Harris (1950) wykazali że wpływ napięcia
powierzchniowego jest zaniedbywalny. Podobną tezę postawili Giffen i Massey (1950),
którzy podczas swoich badań eksperymentalnych badali ciecze o zbliżonej lepkości, ale
odmiennych napięciach powierzchniowych. Bez względu na analizowany roztwór, przy
zachowaniu pozostałych parametrów, uzyskany kąt był zbliżony. Znalazło to również
potwierdzenie w rozważaniach Wanga i Lefebvre (1987).
Oddziaływanie z otaczającym gazem (powietrzem) również wpływa na otrzymywany aerozol,
ponieważ może prowadzić do lokalnego powstawania chwilowych skupisk kropel
(Jedelsky i inni, 2018). Guildenbecher i inni (2008) wykazali, że kąt rozpylania maleje ze
wzrostem ciśnienia otoczenia.
Zasadniczym czynnikiem wpływającym na kąt rozpylania jest konstrukcja i wymiary
rozpylacza. Przy tych samych parametrach operacyjnych, rozpylając tę samą ciecz, możliwe
jest uzyskanie odmiennych kątów rozpylania. Takie porównanie w swojej pracy przedstawiają
chociażby Chen i Lefebvre (1994), czy Bar-Kohany i Levy (2016). Chen i Lefebvre (1994)
badali kąty rozpylania dla rozpylaczy pęcherzykowych, dla szerokiego zakresu parametrów
operacyjnych. Otrzymane dane odnosili do wyników uzyskanych dla rozpylaczy
ciśnieniowych o zbliżonej konstrukcji. Wykazali, że kąt rozpylania jest znacząco większy
w przypadku rozpylaczy pęcherzykowych, co wynika z odmiennego mechanizmu rozpadu
strugi. Bar-Kohany i Levy (2016) dowiedli, że większe kąty rozpylania, przy tych samych
różnicach ciśnień, obserwowano w przypadku rozpylaczy dwufazowych (ang. flash boiling),
przy użyciu których rozpylano ciecz wrzącą i gaz w stanie równowagi, a nie klasycznych
rozpylaczy pęcherzykowych.
Ogólną

charakterystykę

otrzymywanych

kątów

rozpylania

w

zależności

od

zastosowanego rodzaju rozpylacza można odnaleźć w pracy Orzechowskiego i Prywera
(2008). W przypadku rozpylaczy rotacyjnych wytwarzane krople powstają w płaszczyźnie
prostopadłej do osi rozpylacza, dlatego trudno określić dla nich powstający kąt rozpylania.
Bardzo małe kąty uzyskać można dla rozpylaczy strumieniowych. Rozpylacze wirowe
i pneumatyczne generują znacznie większe zakresy kątów rozpylania.
Taylor (1950) w swojej pracy teoretycznej udokumentował, że kąt rozpylania zależy tylko
i wyłącznie od geometrii rozpylacza. W celu obliczenia kąta rozpylania wykorzystano
bezwymiarowy parametr, będący geometrycznym wskaźnikiem rozpylacza wirowego K, jako
stosunek powierzchni otworów wlotowych do iloczynu średnicy komory wirowej i średnicy
otworu wylotowego (13). Aby wykazać istnienie korelacji przyjął, że kształt komory wirowej
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jest idealnie cylindryczny oraz w ramach uproszczeń nie wyjaśniał zależności parametrów
wydajnościowych.
Wśród najważniejszych wymiarów geometrycznych wpływających na kąt rozpylania dla
rozpylaczy wirowych należy wymienić: średnicę otworu wylotowego (d0), jego długość (l0)
oraz pole jego powierzchni (A0), średnicę komory wirowej (DS) i długość komory wirowej
(LS) (Dafsari i inni, 2019). Rashad i inni (2016) badali dwanaście różnych rozwiązań
geometrycznych, aby wykazać wpływ poszczególnych inwariantów na proces rozpylania.
Utworzono trzy grupy po cztery rozpylacze, gdzie zmienne to odpowiednio: LS/DS, l0/d0
i DS/d0. Kąt rozpylania nie zmienia się wraz ze zmianą stosunku LS/DS w zakresie 1,25–3,75.
Po przekroczeniu wartości 3,75 obserwowana jest zmiana trendu funkcji na malejącą. Wzrost
wartości stosunku LS/DS powoduje wydłużenie komory wirowej, co w początkowym etapie
skutkuje eliminacją „prążkowania” (ang. striations) i jest korzystne. Po przekroczeniu
wartości krytycznej generuje straty energii. Podczas badań wyznaczono wartość optymalną
wynoszącą 3,75. W przypadku l0/d0, również w pierwszym przedziale wartości zmiennej, kąt
rozpylania jest funkcją rosnącą, natomiast po przekroczeniu wartości 1,44 obserwuje się trend
malejący. Początkowy wzrost kąta spowodowany jest rozwojem rdzenia powietrznego w
otworze wylotowym, który występuje w wyniku wzrostu długości otworu. Wraz ze wzrostem
DS/d0 obserwowano zmniejszenie wartości kąta rozpylania, co wynika ze wzrostu stosunku
kontrakcji pomiędzy komorą wirową i otworem wylotowym, a w związku z tym również
wzrostu spadku ciśnienia między wlotem a wylotem. Wzrost oporu zmniejsza moment pędu
lub zmniejsza składową styczną prędkości cieczy, a większy spadek ciśnienia zwiększa
składową prędkości osiowej cieczy. Stąd nawet niewielka zmiana stosunku powoduje dużą
zmianę kąta rozpylania. Halder i inni (2003) określili stosunek DS/d0 jako najważniejszy
parametr geometryczny wpływający na kąt rozpylania. Do nieco odmiennych wniosków
w swojej pracy doszli Sakman i inni (2000) oraz Xue i inni (2002). Przeprowadzone analizy
numeryczne pokazały, że kąt rozpylania zmniejsza się wraz ze wzrostem tych wskaźników.
Chu i inni (2008) obserwowali wzrost kąta rozpylania wraz ze wzrostem średnicy otworu
wylotowego. Badania przeprowadzono dla szeregu klasycznych rozpylaczy wirowych oraz
w celu porównania, dla opracowanych płaskich rozpylaczy wirowych (ang. flat-plate swirl
atomizers). Rozpylacz tego typu różni się od typowego rozpylacza wirowego znacznie
krótszą, spłaszczoną komorą wirową oraz spłaszczonymi króćcami wlotowymi. Rozwiązanie
takie powoduje ograniczenie przestrzeni zawirowania cieczy w rozpylaczu i skutkuje
koniecznością zastosowania większego ciśnienia wtrysku cieczy, by uzyskać wymagany
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stopień rozpylenia. Badano rozpylacze o średnicy otworu wylotowego wynoszącej
odpowiednio: 0,5, 0,8 i 1,2 mm. Uzyskane wyniki przedstawiono na rysunku 11.

Rysunek 11. Zależność kąta rozpylania od średnicy otworu wylotowego (Chu i inni, 2008).

Na zmianę otrzymywanych wartości kąta rozpylania wpływa także zmiana położenia,
a dokładniej pochylenia króćców wlotowych. Szczególnie widoczne zmiany można
zaobserwować w przypadku pochylenia króćców pod kątem większym niż 45°
(Wójtowicz i Kotowski, 2008).
Dikshit i inni (2018) w swojej pracy, na potrzeby której rozpylano paliwo za pomocą
rozpylaczy wirowych, wykazali, że nie można jednoznacznie podsumować wpływu średnicy
otworu wylotowego na wartość otrzymywanych kątów rozpylania. W związku z tym
geometrię rozpylacza zdefiniowano za pomocą wspomnianej wcześniej stałej rozpylacza K
(równanie (14)). Zauważono, że kąt rozpylania jest odwrotnie proporcjonalny do stałej K.
Ponadto analizowano wpływ pochylenia króćców. Wykazano, że wraz ze wzrostem tej
zmiennej następował wzrost kąta rozpylania, co spowodowane jest zwiększeniem się stycznej
składowej prędkości cieczy. Uzyskane wyniki porównywano z danymi otrzymanymi na
podstawie korelacji zaczerpniętych z literatury, co przedstawiono na rysunku 12.
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Rysunek 12. Porównanie otrzymanych wartości kąta rozpylania z danymi literaturowymi (Dikshit i inni, 2018).

Otrzymane wyniki eksperymentalne są zbieżne z empirycznym równaniem zaproponowanym
przez Rizka i Lefebvre (1985) o postaci:
𝜃 = 3𝐾

′ −0,15

∆𝑃𝑖 ∙ 𝑑02 ∙ 𝜌𝑐 0,11
(
)
𝜂𝑐2

(30)

gdzie:
∆𝑃𝑖 − ciśnienie wtrysku.
Równanie przedstawione przez Giffena i Muraszewa (1953) wyrażone jako:
𝜋
(1 − 𝑋)1,5
𝜃
2
sin =
2 𝐾(1 + √𝑋)(1 + 𝑋)0,5

(31)

skutkuje znacznie wyższymi wartościami kąta rozpylania niż uzyskane w rzeczywistości.
Wynika to z faktu, że uwzględnia ono jedynie wpływ geometrii rozpylacza na proces
rozpylania, pomijając oddziaływanie parametrów pracy oraz właściwości rozpylanej cieczy.
X w równaniu 31 jest funkcją bezwymiarowej stałej rozpylacza K.
Rashid i inni (2012) potwierdzili również, że nie bez znaczenia dla charakteru
otrzymywanego aerozolu jest liczba króćców wlotowych. Doszli do wniosku, że zwiększenie
liczby króćców powoduje zwiększenie kąta rozpylania.
Wpływ parametrów operacyjnych procesu na otrzymywany kąt rozpylania był tematem
wielu podjętych badań (Taylor, 1950; Chen i Lefebvre, 1994; Datta i Som, 2000; Jain i inni,
2014; Durdina i inni 2014; Ochowiak i inni, 2015; Broniarz Press i inni, 2015;
Duran i inni, 2015; Lefebvre i McDonell, 2017; Gao i inni, 2018; Dafsari i inni, 2019).
Eksperymenty miały na celu wykazanie zależności między zadanymi warunkami przepływu
mediów a uzyskanym efektem w postaci kąta rozpylania.
Broniarz-Press i inni (2015) wykazali występowanie zróżnicowanych faz rozpylania
w zależności od zadanego natężenia przepływu cieczy. Przy najmniejszych prędkościach
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obserwowano fazę „zakrzywionego ołówka”, następnie ze wzrostem przepływu formowała
się faza „cebuli” (ang. onion stage) i „tulipana”, aż osiągano tzw. fazę właściwego rozpylenia.
Odnotowano wzrost wartości kąta rozpylania wraz ze wzrostem prędkości przepływu cieczy.
Poprzez

wykonanie

analizy

wymiarowej

skorelowano

wartość

kąta

rozpylania

m.in. z bezwymiarową liczbę Rec. Wykazano wzrost kąta rozpylania wraz ze wzrostem Rec.
Park i inni (2007) również wykazali, że kąt rozpylania wzrasta wraz ze wzrostem liczby
Rec. Spowodowane jest to wzrostem zawirowań wraz z liczbą Rec, a tym samym promieniowe
składowe prędkości także są większe.
Datta i Som (2000) prowadząc symulacje numeryczne dowiedli, że w początkowym
zakresie wraz ze wzrostem natężenia przepływu cieczy obserwuje się wzrost kąta rozpylania.
W przypadku wyższych prędkości, kąt rozpylania jest od nich niezależny, co wynika
z współtowarzyszących zjawisk fizycznych.
Jarrahbashi i inni (2016) oraz Hamid i Atan (2009) podają w swoich pracach, że kąt
rozpylania wzrasta wraz ze wzrostem ciśnienia wtrysku. Kąty rozpylania wyznaczono za
pomocą najdokładniejszej w tym przypadku metody, jaką jest metoda fotograficzna.
Największe wartości kąta rozpylania zaobserwowano dla rozpylacza pustostożkowego.
Dikshit i inni (2018) przeprowadzili badania doświadczalne dotyczące długości penetracji
oraz kąta rozpylania dla rozpylaczy wirowych. Cieczą badawczą było paliwo, które rozpylano
pod ciśnieniem: 6, 9, 12, 15 i 18 bar, Do rejestracji otrzymanego aerozolu użyto aparatu
Nikon D60 oraz programu Adobe Photoshop. Wykazano, że kąt rozpylania wzrasta wraz ze
wzrostem ciśnienia wtrysku paliwa. Dane eksperymentalne sugerują, że przy 3 barach nie
występuje jeszcze właściwy proces rozpadu strugi na mniejsze krople, dlatego kąt rozpylania
jest minimalny. Od 3 bar do 18 bar, wraz ze wzrostem ciśnienia wtrysku, kąt rozpylania
również wzrasta. Maksymalny osiągnięty kąt dla badanego układu wynosi prawie 60⁰.
Badania potwierdziły możliwość zastosowania takiego typu rozpylacza pracującego przy
ciśnieniu 18 bar do rozpylania paliwa w komorze spalania z turbiną gazową.
3.3.3. Średnia średnica kropli i rozkład wielkości kropel
Pod pojęciem jakości rozpylenia rozumie się sumę dwóch składowych: stopnia oraz
jednorodności rozpylenia. Stopień rozpylenia dostarcza informacji, jak małe krople udało się
uzyskać podczas procesu, natomiast jednorodność rozpylenia wskazuje na różnicę miedzy
skrajnymi charakterystycznymi średnicami kropel D0,9 i D0,1. Odpowiednio symbole te
oznaczają, że 90% i 10% z całej objętości cieczy stanowią krople mniejsze niż D0,9 i D0,1.
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Oceny jakości rozpylenia cieczy dokonuje się na drodze eksperymentalnej, na podstawie
pomiarów uzyskanych średnich średnic kropel. Duży stopień rozpylenia oznacza, że
otrzymano małą średnicę kropli, zaś mały stopień rozpylenia – antagonistycznie.
Jednorodność rozpylenia, jak wynika z definicji, obrazuje rozrzut średnic kropel. Im większa
występuje jednorodność, tym węższy zakres średnic (Orzechowski i Prywer, 1991; Ochowiak,
2018).
W zależności od konkretnego zastosowania oczekuje się, że powstały aerozol będzie
charakteryzował się kroplami o określonym rozmiarze i rozkładzie. Im drobniejsze krople,
tym lepsze rozpylenie, ponieważ uzyskujemy dzięki temu większą ich łączną powierzchnię
(Orzechowski i Prywer, 1991; Lefebvre i McDonell, 2017). Jednakże nie zawsze wymagane
są najmniejsze średnice kropel. Bardzo drobnokroplista ciecz jest niepożądana pod względem
aplikacyjnym chociażby podczas zabiegów agrotechnicznych, z uwagi na możliwość
znoszenia cieczy użytkowej przez wiatr. Jest to zjawisko niekorzystne, generujące dodatkowe
koszty i powodujące zagrożenie dla środowiska (Hermansky i Krause, 1995). W przypadku
zastosowania w klimatyzacji wymagany jest różny stopień rozpylenia. Gdy zadaniem jest
jedynie nawilżanie powietrza konieczne są krople o jak najmniejszych średnicach. Kiedy
równocześnie powietrze ma być nawilżane i nagrzewane lub oczyszczane słusznym jest
zastosowanie średnich kropel, a w trakcie chłodzenia dużych (Ochowiak, 2018). Bar-Kohany
i Levy (2016) wymieniają, że drobnokropliste aerozole są wymagane chociażby w przemyśle
farmaceutycznym. Istnieje wiele metod wytwarzania aerozoli drobnokroplistych rozumianych
tu jako te, których średnice kropel mieszczą się w zakresie 10–100 µm. Cechą wspólną jest tu
ten sam cel dezintegracji fazy ciągłej ciekłej w fazę zdyspergowaną z wykorzystaniem energii
mechanicznej.

Możliwe

jest

to

w

przypadku

rozpylania

piezoelektrycznego,

elektrostatycznego, rotacyjnego, czy wykorzystującego siłę odśrodkową. Proponowaną
w artykule, nowatorską metodą pozwalającą uzyskać spray o małych wartościach średnic
kropel jest zastosowanie rozpylania równowagowego cieczy wrzącej (ang. flash atomization).
Autorzy zaobserwowali, że wraz ze wzrostem stopnia przegrzania cieczy możliwe było
otrzymywanie drobniejszych kropel. Jednakże zbyt duże przegrzanie cieczy jest niepożądane.
Dzięki zastosowaniu tego typu rozpylaczy możliwe jest osiąganie kropel o bardzo małych
średnicach Sautera przy niskim ciśnieniu (np. <50 µm dla <300 kPa).
Według informacji katalogowych najdrobniejsze krople można uzyskać dzięki
rozpylaczom pneumatycznym, zaś największe powstają przy strumieniu stożkowym pełnym
(na podstawie materiałów www.spray.com).
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Wielkość otrzymywanych kropel ma szczególne znaczenie podczas takich zastosowań
rozpylania jak: kondycjonowanie gazu, tłumienie ognia, suszenie rozpyłowe, opryski rolnicze,
czy w klimatyzacji ewaporacyjnej. Znajomość tego parametru pozwala również na
zrozumienie podstaw procesu rozpylania (Schick., 2008).
Podczas opisu procesu rozpylania oraz w procedurze projektowania rozpylaczy istotne są
średnie średnice kropel. Pojęcie to zostało wprowadzone dla potrzeb analizy procesu
tworzenia strugi oraz oceny efektu rozpylania. Korzystniejszym jest posługiwanie się kroplą o
stałej średnicy, charakterystycznej dla danych warunków, a nie zbiorem kropel o różnych
średnicach. W literaturze spotyka się kilka umownych średnic krople, które dostarczają
odmiennych informacji i wykorzystywane są do różnych zastosowań (Bocheński i inni, 2002).
Wszystkie można wyrazić za pomocą ogólnego wzoru:
𝑝−𝑞

𝐷𝑝𝑞 =

𝑝
∑𝑚
𝑖=1 𝐷𝑖 𝑛𝑖

√ 𝑚 𝑞
∑𝑖=1 𝐷𝑖 𝑛𝑖

(32)

gdzie p = 1, 2, 3 i 4, a q = 0, 1, 2 i 3.
Do najpowszechniejszych średnich średnic należą (Bocheński i inni, 2002; Ochowiak,
2018):
 D10 – średnia średnica arytmetyczna,
 D20 – średnia średnica powierzchniowa,
 D21 – względna średnia średnica powierzchniowa,
 D30 – średnia średnica objętościowa,
 D31 – względna średnia średnica objętościowa Proberta,
 D32 – średnia średnica objętościowo- powierzchniowa, średnica Sautera (SMD),
 D34 – średnia średnica Herdana,
 D43 – średnia średnica masowa, de Brouckere’a.
Zasięg kropel, wymianę masy i ciepła najlepiej charakteryzuje średnia średnica Sautera
(D32, SMD). Definiuje ją zależność:
𝐷32 =

3
∑𝑖=𝑗
𝑖=1 𝑁𝑖 𝐷𝑖
2
∑𝑖=𝑗
𝑖=1 𝑁𝑖 𝐷𝑖

(33)

D32 jest średnicą kropli o takim samym stosunku objętości do pola powierzchni jak całkowita
objętość wszystkich kropel do całkowitej powierzchni wszystkich kropel w zbiorze
rzeczywistym. Najlepiej spośród poznanych średnic nadaje się do obliczania wydajności
i szybkości transferu masy w reakcji chemicznej (Schick, 2008). Wykorzystywana jest do
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opisu makrostruktury aerozolu, tam gdzie istotna jest powierzchnia aktywna, tak jak w katalizie
czy podczas spalania (Włodarczak, 2016).

Aby dokładnie ocenić i zrozumieć dane dotyczące wielkości kropli, należy wziąć pod
uwagę wszystkie kluczowe zmienne wpływające na wartość tego parametru. Należą do nich
m.in.: rodzaj i geometria dyszy, ciśnienie, parametry operacyjne, pojemność, właściwości
cieczy, czy metoda pomiaru wielkości kropli. Zastosowane techniki pomiarowe, rodzaj
analizatora wielkości kropli oraz metody analizy danych i raportowania mają duży wpływ na
otrzymywane wyniki. Wyróżnia się dwie podstawowe metody pobierania próbek do analizy:
przestrzenną (ang. spatial) i strumieniową (ang. flux), która spotykana jest również pod nazwą
czasowa (ang. temporal). W zależności od wybranej techniki obserwuje się znaczne
rozbieżności w uzyskiwanych danych. Zwykle wartości średnic otrzymanych poprzez
strumieniową metodę próbkowania są większe niż w przypadku metody przestrzennej.
Możliwym jest przekształcenie wyników wygenerowanych przy zastosowaniu jednej z metod
w odpowiedniki słuszne dla drugiej, uwzględniając prędkość kropli. Jeśli wszystkie krople
w aerozolu poruszałyby się z tą samą prędkością, wielkości kropel dla techniki strumieniowej
i przestrzennej byłyby identyczne. Jednakże w rzeczywistości taka sytuacja nie jest
obserwowana. Aerozole wykazują różnice w prędkościach kropel w zależności od klasy ich
wielkości. Wybór techniki pomiarowej jest często skorelowany z konkretnym zastosowaniem
procesu rozpylania. Dla przykładu w przypadku kondycjonowania gazu, chłodzenia i tym
podobnych procesów słuszniejszym jest wybór metody przestrzennej. Gdy niezbędne są
informacje dotyczące prędkości kropel i inne szczegółowe dane, trafniejszym rozwiązaniem
jest technika strumieniowa. Ma to miejsce np. podczas malowania natryskowego, czy
oprysków rolniczych (Schick, 2008).
Dostępnych jest wiele analizatorów wielkości kropli. Wykorzystują one najczęściej metody
optyczne do charakteryzowania aerozoli. Analizatory optyczne są zwykle nieinwazyjne i nie
wpływają na właściwości aerozolu podczas rozpylania, co jest ich dużą zaletą. Podczas
badania wielkości kropli niezbędne jest powtarzanie pomiarów, dlatego też należy
przestrzegać wypracowanych procedur testowych dotyczących danej metody analizy. Do
najpopularniejszych obecnych na rynku analizatorów zaliczyć można (Schick, 2008):
 analizatory optyczne,
 dyfraktometry laserowe,
 optyczne sondy pomiarowe,
 fazowy analizator Dopplera (PDPA).
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Należy zdawać sobie sprawę, że równie ważną daną jak rozmiar powstających kropel jest
rozkład wielkości kropel. Miarą rozrzutu średnic kropel może być: stopień jednorodności
rozpylenia (równanie (34)), stopień rozrzutu średnic (równanie (35)) oraz wskaźnik
jednorodności kropel (równanie (36)). Wielkości te opisują odpowiednio wzory poniżej
(Gajtkowski, 2000; Orzechowski i Prywer, 2008; Ochowiak, 2018).
𝐷10
𝑈=
𝑆𝑀𝐷
𝐷𝑚𝑎𝑥 − 𝐷𝑚𝑖𝑛
𝑑𝑔 =
𝑆𝑀𝐷
𝑖=𝑚
∑
𝑛 (𝐷 − 𝐷𝑔 )2
√ 𝑖=1 𝑖𝑖=𝑚𝑖
∑𝑖=1 𝑛𝑖
𝜎𝑔 =
𝐷𝑔

(34)
(35)

(36)

Podczas wielu zastosowań procesu rozpylania rozkład wielkości kropel odgrywa kluczową
rolę. Liu i inni (2019) analizowali przeznaczenie ciśnieniowych rozpylaczy wirowych do
turbin gazowych, silników rakietowych, czy palników przemysłowych. Zwrócili uwagę na
fakt, że nawet jeśli aerozol charakteryzuje się kroplami o tych samych rozmiarach możliwe są
znaczne różnice w procesie, ponieważ może być inny ich rozkład. Dysproporcje dotyczą
przede wszystkim szybkości parowania i spalania. Aby uzyskać wysoką wydajność spalania,
niską emisję zanieczyszczeń i równomierny rozkład temperatury po wyjściu z komory
spalania, paliwo musi być jednorodnie rozpylone.
Maly i inni (2017) dowodzą, że symetria aerozolu jest bardzo ważnym, a często
pomijanym parametrem. Brak symetrii i jednorodności podczas rozpylania, np. w turbinie
gazowej, może powodować ryzyko powstawania lokalnych miejsc niskiego wymieszania
powietrza i paliwa, w których szybkość spalania jest niska. Wymienić można różne powody
niejednolitego

rozpylania:

niesymetryczny

projekt

rozpylacza

(lub

jego

części),

nierównomierny rozmiar króćców wlotowych, niedokładne wykończenie powierzchni,
warunki pracy. Do tej pory liczba publikacji dotycząca widma kropel aerozolu jest
zaskakująco mała. Na podstawie badań własnych Maly i inni (2017) wysnuli następujące
wnioski. Wykazali, że równomierność obwodowa aerozolu wzrasta ze wzrostem ciśnienia
cieczy dla większości badanych rozpylaczy. Ponadto na jednolitość aerozolu wpływa kształt
komory wirowej. Wzrost liczby stycznych króćców wlotowych z dwóch na trzy lub cztery
powodował jedynie nieistotne różnice analizowanej zmiennej. Zauważono także, że symetrię
aerozolu znacząco pogarsza słaba jakość wykończenia lub uszkodzenia mechaniczne otworu
wylotowego, jak i stycznych otworów wlotowych.
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Najbardziej kompleksowe opracowanie problemu widma kropel aerozolu przedstawili
Chen i inni (1993). Badali oni kilka rozpylaczy simplex o odmiennej geometrii. Celem pracy
było uzyskanie obwodowego rozkładu średnic kropel w zależności od warunków
operacyjnych, zastosowanej geometrii rozpylacza oraz właściwości rozpylanej cieczy.
Modyfikacje konstrukcji dotyczyły m.in. zmiany stosunku długości do średnicy otworu
wylotowego od 0,5 do 4,0. Badania prowadzono w zakresie ciśnień wtrysku cieczy
wynoszącym 0,34–1,72 MPa. Badanymi cieczami były wodne roztwory gliceryny. Uzyskane
wyniki jednoznacznie pokazują, że jednorodność rozpylanej cieczy wzrasta przy wyższych
ciśnieniach wtrysku cieczy oraz wraz ze wzrost lepkości rozpylanej cieczy. Najbardziej
jednorodny rozkład obwodowy średnic kropel uzyskano dla rozpylaczy o stosunku długości
do średnicy otworu wylotowego wynoszącym od 1,5 do 2.
Khavkin (2004) podsumował różne powody asymetrii aerozolu w rozpylaczach wirowych
typu simplex. Główną przyczyną pojawienia się różnych wielkości kropel w rozpylaczach jest
składowa rotacyjna prędkości w komorze wirowej. Spośród wymiarów geometrycznych
rozpylacza wpływających na jednorodność wielkości powstających kropel wymieniono
stosunek promienia otworu wlotowego cieczy do promienia otworu wylotowego. Na
podstawie doniesień literaturowych wykazano, że im mniejszy ten stosunek tym większa
jednorodność kropel generowanych przez rozpylacz wirowy. Rozkład wielkości kropel jest
zależny od właściwości rozpylanej cieczy. Do najważniejszych parametrów cieczy należą
w tym przypadku jej gęstość oraz lepkość.
O'Sullivan i inni (2019) przedstawili zastosowanie rozpylania jako integralnego,
a zarazem krytycznego etapu suszenia rozpyłowego. W tym celu używane są różne rodzaje
rozpylaczy. Na otrzymywany produkt w postaci proszku wpływają przede wszystkim takie
właściwości generowanego aerozolu jak: wielkość kropel i ich rozkład. Ponadto nie bez
znaczenia pozostają inne czynniki: rodzaj zastosowanej atomizacji, warunki operacyjne,
właściwości cieczy (zawartość substancji stałych, właściwości reologiczne, lepkość, napięcie
powierzchniowe i gęstość). Stosując większą energię podczas rozpylania, możliwym jest
otrzymanie kropel o mniejszych rozmiarach i w węższym rozkładzie. W przypadku
rozpylaczy pneumatycznych wielkością kropel można sterować poprzez zmianę stosunku
prędkości przepływu gazu do cieczy. Ten rodzaj rozpylaczy jest powszechnie stosowany
w skali pilotażowej (półtechnicznej) suszenia rozpyłowego. Rozpad strugi na krople jest tu
związany z kontaktem dwóch mediów – cieczy i skompresowanego gazu lub pary. Pozwala to
na wysoką elastyczność aplikacyjną rozpylacza.
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W przypadku rozpylania bardzo lepkich lub wieloskładnikowych cieczy najlepszym
rozwiązaniem jest zastosowanie rozpylaczy rotacyjnych. Z uwagi na ten fakt są one często
używane podczas suszenia rozpyłowego. Jest to operacja jednostkowa szeroko stosowana
zarówno w przemyśle spożywczym, jak i chemicznym, czy podczas oczyszczaniu gazów
odlotowych. Stanowi preferowaną metodę suszenia dla wielu produktów: farmaceutyków,
żywności, czy polimerów. Jak wspomniano wyżej rozkład wielkości kropel jest bardzo
ważnym

parametrem

podczas

suszenia

rozpyłowego,

który

determinuje

jakość

otrzymywanego produktu. Z tego powodu koniecznym jest by mieć możliwość
przewidywania wielkości kropel i ich rozkładu dla danego rozpylacza, w celu oceny jego
adekwatności do zastosowania.
Sun i inni (2018) przeprowadzili symulacje numeryczne oraz badania eksperymentalne
dla

ciśnieniowych

pełnostożkowych

rozpylaczy

wirowych,

aby

opisać

makro-

i mikrostrukturę aerozolu powstającego dzięki ich zastosowaniu. Rozpylacze tego typu mogą
znaleźć potencjalne zastosowanie podczas chłodzenia natryskowego. Aby obliczyć wydajność
rozpylacza konieczne jest poznanie wielkości kropli i rozkładu wielkości kropel. Umożliwi to
przewidywanie szeregu cech fizycznych powstających aerozoli. Wykonana symulacja
pokazuje, że najmniejsze krople (30–50 µm) powstają w środku, w rdzeniu aerozolu.
Znajduje to potwierdzenie w doniesieniach literaturowych (Chang i inni, 1993). Większe
krople (50–80 µm) „rozpraszają się”, powstają w peryferyjnych obszarach aerozolu.
Związane jest to z siłą ścinającą – mniejsze krople są „porywane” do wewnątrz, podczas gdy
duże są skłonne do przemieszczania się w kierunku obszaru zewnętrznego pod wpływem siły
ścinającej. Innym wyjaśnieniem wzrostu średniej wielkości kropel od środka w kierunku
krawędzi aerozolu jest większa prędkość kropli i większa turbulencja w środkowej jego części
niż na obrzeżu. Ponadto na obwodzie może dochodzić do koalescencji rozpylonych kropel,
w wyniku czego powstają wtórnie duże krople. Jednakże na obwodzie można zauważyć
również małe krople. Powstają one w konsekwencji wtórnego rozpadu dużych kropel, co jest
wynikiem działania sił oporu przekraczających siły napięcia powierzchniowego (siły oporu
powodują tu też znaczne zmniejszenie prędkości, w związku z tym powstające wtórnie nowe
małe krople poruszają się powoli). Teorię tą potwierdzają obserwacje własne autorów oraz
dane zaprezentowane przez Shi i Kleinstreuer (2007). Badania eksperymentalne potwierdziły
zbieżność wyników z wartościami uzyskiwanymi w wyniku symulacji numerycznych.
Zaobserwowano jedynie niewielkie różnice (wartości D32 otrzymane doświadczalnie były
nieco wyższe). Im szerszy otrzymywano rozkład średnich średnic kropel tym większe różnice
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odnotowano pomiędzy wartościami D32 a innymi charakterystycznymi średnicami (D10, D20
i D43).
Christensen i Steely (1980) w swojej pracy, dotyczącej zastosowania rozpylania
w zabiegach agrotechnicznych, wymieniają właściwości cieczy wpływające na proces oraz
podają charakterystyczne przedziały wartości spotykane dla środków rolniczych. Wskazują na
konieczność uzyskiwania monodyspersyjnych aerozoli z powodu lepszego pokrycia roślin,
mniejszego znoszenia, lepszej efektywności użytych pestycydów (niwelacji koalescencji
i efektu ścinania).
Poziom i równomierność pokrycia aerozolem stanowi podstawowe kryterium oceny
właściwego funkcjonowania rozpylacza w rolnictwie (Christensen i Steely, 1980;
Szulc, 1996; Langenakens i inni, 1999; Gajtkowski, 2000). Skuteczność chemiczna ochrony
roślin w zabiegach polowych i sadownictwie jest zdeterminowana przez wielkość kropel
i równomierność ich rozkładu. Struktura aerozolu jest zależna od zastosowanego ciśnienia
cieczy i wysokości ustawienia rozpylacza (Szewczyk, 1998; Lan i inni, 2014). Dobór
rozpylacza do konkretnego zabiegu powinien uwzględniać określone warunki pracy.
Koniecznym punktem kontrolnym jest pomiar prędkości wiatru, temperatury i wilgotności
powietrza. Niebagatelne znaczenie ma także różnica temperatur powietrza i rozpylanej cieczy.
Gdy temperatura cieczy jest niższa o więcej niż 5°C względem otoczenia może wywołać szok
termiczny na roślinach, jak i zmianę jakości rozpylenia (Miller i Tuck, 2005;
Czaczyk, 2013).
Durdina i inni (2014) porównywali pracę dwóch rozpylaczy różniących się konstrukcją,
które mogłyby znaleźć zastosowanie dla silnika turboodrzutowego w lekkich samolotach.
Z uwagi na fakt obostrzeń narzuconych przez Europejskie Lotnictwo koniecznym jest
ograniczenie emisji NOx o 80% do 2020 r. poprzez ulepszenie technologii spalania.
Charakterystyka generowanego za pomocą rozpylaczy paliwowych aerozolu obejmująca kąt
rozpylania, wielkość kropli oraz rozkład prędkości kropel i parowania ma znaczący wpływ na
wydajność komory spalania. Jakość rozpylenia wpływa na granice stabilności, efektywność
spalania i poziomy wytwarzania zanieczyszczeń gazowych i emisję cząstek stałych. Wysoka
jakość atomizacji sprzyja odparowaniu paliwa i zmniejsza zapotrzebowanie na energię
zapłonu. Uzyskane wyniki dla rozpylacza upustowego i jego odpowiednika typu simplex
pokazują znaczące różnice w charakterystyce otrzymanych aerozoli przy tych samych
warunkach prowadzenia procesu. Podczas badań wykorzystano techniki PIV (anemometria
obrazowa) i PDA (anemometria fazowo-dopplerowska). Pierwszy z badanych rozpylaczy
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(upustowy) jest rozwiązaniem obecnym na rynku, wprowadzonym już dość dawno. Druga
z konstrukcji – typu simplex jest nowatorskim pomysłem, który mógłby zastąpić
dotychczasowe rozwiązanie. Zauważono, że wielkości powstających kropel zmieniały się dla
obu rozpylaczy w zależności od zastosowanego ciśnienia wlotowego. W przypadku
pierwszego

rozpylacza

rozkład

otrzymywanych

średnic

kropel

przybierał

kształt

odwróconego dzwonu. Obserwowano znaczące zmiany D32 wraz ze wzrostem ciśnienia,
szczególnie w centralnym obszarze strugi. Rozbieżności wartości D32 związane były również
z odległościami promieniowymi. Dla rozpylacza typu simplex zaobserwowano bardziej
znaczące zmniejszenie się wartości D32 w porównaniu do rozpylacza upustowego. Rozkład
promieniowy uzyskiwanych D32 także w tym przypadku przybierał kształt odwróconego
dzwonu. W tym reżimie ciśnień rozpylany strumień miał kształt pustego stożka. Małe krople
obserwowane były w rdzeniu, natomiast duże na zewnątrz. Jednakże wraz ze zmianą ciśnienia
profil zmienia się w prawie płaski. Dla niskiego ciśnienia występował pełny stożek.
Porównując oba rozpylacze odnotowano, że rozpylacz drugi wytwarzał drobniejsze krople, co
zasadniczo wpływa na proces spalania. Odmienna geometria natrysku, wielkość kropel
i rozkład prędkości powodują różne oddziaływanie paliwa z otaczającym powietrzem,
szybkość parowania, następnie uwalnianie ciepła podczas procesu spalania, a także tworzenie
się sadzy w pobliżu rozpylacza.
Liu i inni (2019) badali rozpylanie nafty oczyszczonej (Kerosene RP-3) za pomocą
ciśnieniowego rozpylacza wirowego typu simplex z pustym stożkiem. Średnica otworu
wylotowego wynosiła 0,45 mm, nominalne natężenie przepływu przy ciśnieniu równym 7 bar
wynosiło 11,3 l/h. Do pomiaru kropel podczas eksperymentów wykorzystano techniki
optyczne (metoda laserowa i dyfrakcji Fraunhofera). Na podstawie uzyskanych rozkładów
przestrzennych wielkości kropel można zauważyć, że krople o większym rozmiarze
koncentrują się wokół zewnętrznego obwodu aerozolu, zaś te o mniejszym – w jego środku.
Najprawdopodobniej jest to wynikiem wytwarzanego w środku rozpylacza podciśnienia.
Ponadto zaobserwowano także, że przy różnicy ciśnień 1,4 i 2,5 bar rozmiar kropel,
uzyskiwanych w górnej i dolnej części strumienia, jest taki sam. Natomiast przy różnicy
ciśnień wynoszącej 10 bar wielkość kropel otrzymywanych w dolnej partii aerozolu
zmniejsza się w stosunku do tych w górnym obszarze. Przyczyną tego zjawiska jest
występowanie tzw. atomizacji wtórnej przy wyższej różnicy ciśnień. Wówczas większe
krople, powstałe podczas atomizacji pierwotnej, rozpadają się na mniejsze. Wtórna
atomizacja jest skutkiem dużego pędu strumienia paliwa w tym reżimie parametrów
operacyjnych. Przy różnicy ciśnień przekraczającej 25 bar zauważono odwrotną zależność:
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krople w dolnej części aerozolu miały większe średnice niż te w górnej. Można to
wytłumaczyć poprzez fakt, że prawdopodobieństwo zderzenia kropel w aerozolu jest różne
przy różnej różnicy ciśnień. W przypadku różnicy ciśnień większej niż 25 bar, w procesie
atomizacji występuje atomizacja pierwotna, atomizacja wtórna i zderzenie kropel. Dominacja
zderzenia kropel podczas atomizacji wtórnej w dolnej części aerozolu prowadzi ostatecznie
do zwiększenia wielkości kropel. W celu otrzymania jednolitego aerozolu dla konstrukcji
rozpylacza wirowego zaleca się stosowanie różnicy ciśnień dla cieczy roboczej mniejszych
niż 30 bar.
Podobnie jak w przypadku kąta rozpylania, tak i średnia średnica kropli skorelowana jest
z właściwościami rozpylanej cieczy. Szczególnie istotne są napięcie powierzchniowe oraz
lepkość cieczy. Obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy skutkuje otrzymywaniem
kropel o mniejszych średnicach oraz pozwala na zatrzymywanie oprysku na powierzchni
liścia. Zwiększenie lepkości cieczy powoduje powstawanie kropel o większych średnicach
(Włodarczak, 2016).
Mun i inni (1998) badali rozpylanie rozcieńczonych i półrozcieńczonych roztworów
poli(tlenku etylenu) w kontekście zastosowania dodatków polimerowych w rolnictwie.
Dodatek polimeru powodował modyfikację powstających kropel poprzez opóźnienie procesu
rozpadu, co wynikało ze wzrostu lepkości cieczy. Porównano rozpad roztworów poli(tlenku
etylenu) z rozpadem cieczy newtonowskiej. Zauważono, że rozpad lepkosprężystych
strumieni silnie zależy od masy molowej i stężenia roztworu. Mun i inni (1999) podają, że
włączenie dodatków, takich jak polimery o niskiej masie molowej, pozwala zminimalizować
tworzenie zbyt małych kropel w przypadku rozpylania pestycydów. Christensen i Steely
(1980) również wskazują, że wzrost wielkości kropel i ich równomierność można uzyskać
stosując odpowiednie adiuwanty. W pracy przedstawili oni listę charakterystycznych
specyfików stosowanych w tym celu. Najczęściej dodatek polimeru skutkuje widoczną
redukcją lepkości przy ścinaniu wraz z szybkością ścinania. Wskazuje to na pożądany efekt
niższych strat ciśnienia na przewodach i rozpylaczu.
Dafsari i inni (2019) badali proces rozpylania paliwa lotniczego o średnim zakresie
lepkości (badana ciecz to exo-THDCPD (C10H16) o czystości 99,0% wag.). Analizowano
wpływ temperatury oraz właściwości paliwa na strukturę i jakość otrzymywanego aerozolu.
Szczególnie skupiono się na wielkości i prędkości powstających kropel, wizualizacji struktury
aerozolu oraz kącie rozpylania. Badane rozpylacze były rozpylaczami wirowymi.
Wykorzystano analizator PDPA do określenia wielkości kropel, ich prędkości oraz do
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zobrazowania modelu rozpylania. Wykazano, że D32 wzrasta wraz ze wzrostem lepkości
cieczy. Zależy również od gęstości cieczy, jednakże wpływ ten jest znacznie mniejszy.
Znajduje to potwierdzenie w literaturze (Satapathy i inni, 1998). Wpływ gęstości oraz
napięcia powierzchniowego cieczy na proces rozpylania jest związany z długością
powstających fal. Oddziaływanie lepkości i napięcia powierzchniowego na jakość rozpylania
jest szczególnie widoczne w niskich temperaturach, co potwierdzają również Park i inni
(2004). W przypadku cieczy nienewtonowskich wzrost stężenia roztworu prowadzi do
powstawania większych kropel. Spadek temperatury paliwa i wzrost ciśnienia wtrysku
skutkuje mniejszymi kroplami. Zauważono również, że D32 rośnie ze wzrostem ciśnienia
otoczenia.
Badania

empiryczne

wielu

autorów

(Dorfner

i

inni,

1995;

Dexter,

2001;

Broniarz-Press i inni, 2009; Ochowiak i inni, 2012; Włodarczak, 2016; Ochowiak, 2018)
pokazują jednoznacznie wzrost wartości średnich średnic kropli wraz z lepkością cieczy oraz
obniżeniem

napięcia

powierzchniowego.

Eksperymentom

poddawano

ciecze

o zróżnicowanych właściwościach, jak choćby emulsje, zawiesiny, czy roztwory polimerowe.
Do odmiennych wniosków dzięki własnym badaniom doszli Buckner i Sojka (1991), czy
Lund i inni (1993). Testując rozpylacze pęcherzykowo-wirowe wykazali, że średnica kropel
jest niezależna od lepkości rozpylanej cieczy lub obserwuje się jedynie niewielki wpływ.
Opracowany model Lunda i innych (1993) pozwalający na oszacowanie wielkości
powstających kropel oparty jest na podstawowych zasadach zachowania energii i pędu, co
przedstawia równanie:
1⁄
2

𝐷32

3
3𝜂𝑐
= [ √2𝜋𝑑𝑙3 (1 +
)
2
√𝜌𝑐 𝜎𝑐 𝑑𝑙

]1/3

(37)

Średnica ligamentu (w tym wypadku dokładnie średnica cylindrycznej strugi cieczy) równa
jest grubości filmu cieczy i można ją obliczyć z zależności:
−0,62

𝑑𝑙 = 0,18 (𝐺𝐿𝑅 ∙ 𝑉𝑐̇ ∙

𝜌𝑐
)
𝜌𝑔

(38)

Radcliffe (1960), Jasuja (1979) i Lefebvre (1998) skorelowali D32 z właściwościami
cieczy i opracowali równania pozwalające na jej przewidywanie. Wykazali, że średnia
średnica Sautera przyjmuje trend rosnący w funkcji napięcia powierzchniowego, lepkości
oraz masowego natężenia przepływu. Wartość D32 maleje natomiast wraz ze wzrostem
gęstości cieczy oraz ciśnienia wtrysku cieczy. Równanie zaprezentowane przez Radcliffe’a
należy do najczęściej cytowanych przez badaczy. Autor wyznaczył zależność na podstawie
54

danych eksperymentalnych raportowanych przez innych naukowców. Ogólna postać
równania wygląda następująco (Radcliffe, 1960):
𝐷32 ∝ 𝜎 𝑎 ∙ 𝜌𝐶 𝑏 ∙ 𝜂𝐶 𝑏 ∙ 𝑚̇ 𝐶 𝑐 ∙ ∆𝑃𝑖 𝑑

(39)

gdzie:
a, b, c, d – wykładniki potęgowe.
Zatem uogólniając można powiedzieć, że publikowane dane, dotyczące wpływu przede
wszystkim lepkości na wielkość powstających kropel, są często wyrażane w formie
(Khavkin, 2004):
𝐷32 ∝ 𝜂𝐶ℎ

(40)

Wartości wykładnika h wynoszą w zależności od źródła: 0,16, 0,20, 0,118, 0,215. Khavkin
(2004)

zwraca

uwagę

na

niepoprawność

generalizacji

przedstawiania

średnicy

otrzymywanych kropel jako:
𝛽

𝐷32 = 𝐴 ∙ 𝑚̇ 𝑐 𝛼 ∙ 𝑃𝑖 ∙ 𝜌𝑐 𝛾 ∙ 𝜂𝑐ℎ

(41)

Wartości charakterystycznych wykładników nie są słuszne dla wszystkich rozpylaczy,
a jedynie dla tych, które były poddane doświadczeniom w określonych zakresach zmiennych
operacyjnych, dla danego typu konstrukcji. Poprawna korelacja powinna zawierać
bezwymiarowe parametry, takie jak: Re, La, Fr i inne. Liczba Laplace’a jest definiowana
jako:
𝐿𝑎 =

𝑅𝑒𝑐2
𝑊𝑒𝑐

(42)

a liczba Frouda:
𝑤2
(43)
𝑔 ∙ 𝑑0
Tabela 6 przedstawia przykładowe równania pozwalające wyznaczyć D32 dla danych
𝐹𝑟 =

warunków pracy rozpylacza o zdefiniowanej geometrii.
Tabela 6. Eksperymentalne równania opisujące D32.
Autor:
Radcliffe, 1960
Jasuja, 1979
Dodge i Biaglow, 1986
Lefebvre, 1998

Równanie:

𝐷32 = 7,3 ∙ 𝜎 ∙ 𝜂𝑐 0,2 ∙ 𝑚̇ 𝑐 0,25 ∙ ∆𝑃𝑖 −0,4
𝐷32 = 4,4 ∙ 𝜎0,6 ∙ 𝜂𝑐 0,16 ∙ 𝑚̇ 𝑐 0,22 ∙ ∆𝑃𝑖 −0,43
𝐷32 = 2,25 ∙ 𝜎0,6 ∙ 𝜂𝑐 0,25 ∙ 𝑚̇ 𝑐 0,25 ∙ ∆𝑃𝑖 −0,5 ∙ 𝜌𝑔 −0,25
0,6

−0,25
𝐷32 = 𝐴 ∙ 𝜎0,25 ∙ 𝜂𝑐 0,25 ∙ 𝜌𝑐 0,125 ∙ ∆𝑃𝑖 −0,375 ∙ 𝑑0,5
0 ∙ 𝜌𝑎

Cooper-White i inni (2002) badali wpływ sztywności łańcucha polimeru na dynamikę
tworzenia kropel w rozpylaczu pod wpływem siły grawitacji. Podczas doświadczeń do
rejestracji obrazów powstających kropel wykorzystywano metodę szybkiej fotografii przy
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użyciu kamery bębnowej (ang. high-speed drum camera). Ciecz była podawana ze zbiornika
do rozpylaczy o średnicach otworu wylotowego 2,0 i 4,0 mm. Testowano ciecze o niskiej
lepkości, które były rozcieńczonymi roztworami poli(tlenku etylenu) w mieszaninie gliceryny
i wody. Podczas przygotowywania cieczy badawczych zwracano szczególną uwagę na
procedurę, uwzględniając konieczność odpowiedniego mieszania i kolejność dodawania
komponentów,

by uniknąć

efektu

aglomeracji.

Wyeliminowano

także

możliwość

destrukcyjnego działania bakterii, poprzez terminowość stosowania roztworów. Punkt
odniesienia dla otrzymywanych wyników stanowił wodny roztwór gliceryny, jako modelowy
płyn newtonowski. Badane ciecze wykazywały zbliżone wartości lepkości przy ścinaniu, czy
napięcia powierzchniowego, jednakże różniły się znacznie pod względem lepkości wzdłużnej.
Proces formowania kropel można podzielić na kilka charakterystycznych etapów. Pierwszy
z nich (ang. necking) przebiegał w zbliżony sposób bez względu na elastyczność
analizowanego roztworu. Można to wytłumaczyć brakiem wpływu sił sprężystości w tym
stadium. Występują wówczas tylko siły kapilarne oraz bezwładności, a ciecze zachowują się
jak klasyczne płyny newtonowskie. W kolejnych etapach uwidacznia się wpływ elastyczności
polimeru. Efektem pracy badaczy jest szereg równań pozwalających na przewidywanie
wielkości powstających kropel oraz kształtu krzywej wzrostu ligamentu. Wynika to z teorii
przepływu potencjalnego (bezwirowego).
Stelter i inni (2002) oraz Park i Harrison (2008) badali wpływ właściwości
lepkosprężystych płynów na proces rozpylania. W obu przypadkach testowanymi cieczami
były roztwory polimerów (ciecze nienewtonowskie). Stwierdzono, że zmienna ta ma istotne
znaczenie dla tworzenia się kropel. Wzrost lepkości wzdłużnej skutkuje opóźnieniem rozpadu
cieczy opuszczającej rozpylacz oraz tworzeniem włókien pomiędzy kroplami. Konsekwencją
tego jest wzrost średniej średnicy Sautera oraz ograniczenie udziału liczby kropel
o najmniejszych rozmiarach.
W przypadku rozpylaczy dwufazowych wyprowadzenie korelacji matematycznych
pozwalających na przewidywanie średniej średnicy kropli jest jeszcze trudniejsze. Należy
bowiem uwzględnić złożoność procesu wynikającą z interakcji obu faz i możliwości
indywidualnego, niezależnego sterowania każdym z mediów. Przykładami rozpylaczy
dwufazowych, wykorzystujących ruch wirowy są rozpylacze pneumatyczne o przepływie
zawirowanym, a także rozpylacze pęcherzykowo-wirowe (Ochowiak, 2018). W tym
przypadku na wartość otrzymywanych D32 wpływa kilka parametrów więcej niż dla
rozpylaczy jednofazowych. Kluczowymi zmiennymi uwzględnianymi w analizie wymiarowej
56

są: gęstość cieczy i gazu, lepkość cieczy, napięcie powierzchniowe cieczy, prędkość cieczy
i gazu, grubość filmu cieczy, średnica otworu wylotowego rozpylacza. Liczba zmiennych
parametrów wynosi n = 8, wymiary parametrów zawierają 3 jednostki (m = 3). Stąd
otrzymano: n – m = 8 – 3 = 5, a zatem z analizy wymiarowej otrzymać można
5 bezwymiarowych modułów. Wyróżniamy (Ochowiak, 2018):
 liczbę Reynoldsa (równanie (2)),
 liczbę Webera (równanie (1)),
 moduł gęstościowy M lub zamiennie stosowaną liczbę γ:
𝑀=

𝜌𝑔
𝜌𝑐

(44)

𝜌𝑔 𝑤𝑔2
𝛾=
𝜌𝑐 𝑤𝑐2

(45)

 liczbę kryterialną δ:
𝛿=

𝑤𝑔
𝑤𝑐

(46)

 liczbę przepływu (ang. flow number) FN:
𝐹𝑁 =

𝑚̇𝑐

(47)

√𝜌𝑐 ∆𝑃

Buckner i Sojka (1993) wyprowadzili równanie na D32 dla rozpylaczy pęcherzykowowirowych, dla zadanych parametrów pracy rozpylacza i określonych właściwości fizykochemicznych cieczy roboczej. Uzyskaną zależność przedstawia równanie:
𝐷32 =

12 ∙ 𝜎𝑐
2

[(𝑤𝑐 + 𝜅1 ∙ 𝐺𝐿𝑅𝑤𝑔 ) ]
𝜌𝑐 {𝑤𝑐2 + 𝜅1 ∙ 𝐺𝐿𝑅 ∙ 𝑤𝑔2 −
}
[1 + 𝜅1 ∙ 𝐺𝐿𝑅]

(48)

Wartość współczynnika κ1 jest określana eksperymentalnie.
Tworząc niniejszą korelację autorzy pracy założyli, że całkowita energia wprowadzana do
objętości jest taka sama, jak energia wychodząca z układu. Na sumę energii wprowadzanej do
układu składa się: energia gazu, energia kinetyczna cieczy oraz energia powierzchniowa
pęcherzyków gazu osadzonych w cieczy. Należy nadmienić, że wyprowadzone równanie jest
g
zgodne z rzeczywistością tylko dla określonych warunków brzegowych: 𝑚̇𝑔, 𝑚̇𝑐 > 1,5 ⁄s ,
𝑃 < 336 kPa, 𝐺𝐿𝑅 < 0,02. Dzięki badaniom eksperymentalnym dowiedziono, że zmiana
objętości generuje rozszerzenie się stożka cieczy wypływającej z otworu wylotowego
rozpylacza.
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Chaker i inni (2004) wyróżnili trzy decydujące zmienne wpływające na wielkość kropel
powstających podczas rozpylania: prędkość powietrza, ciśnienie wtrysku i miejsce pomiaru za
otworem wylotowym rozpylacza. Ponadto obserwuje się wpływ temperatury i wilgotności
powietrza na sam proces tworzenia kropli. Oddziaływanie to jest jednak ograniczone.
Analizę CFD dla rozpylacza wirowego przeprowadzili Dikshit i inni (2018). Cieczą
badawczą docelowo był alkohol etylowy, wtryskiwany pod ciśnieniem 6, 9, 12, 15 i 18 bar.
Do symulacji wykorzystano dwa modele: model LISA (ang. Linear Instability Sheet
Atomization) – do atomizacji pierwotnej oraz model SSD (ang. Stochastic Secondary Droplet)
– do wtórnego rozpadu kropel. Uzyskane wyniki porównywano z dostępnymi korelacjami
empirycznymi. Zauważono, że wraz ze wzrostem ciśnienia wtrysku maleje D32, co implikuje
wzrost jakości otrzymywanego aerozolu. Wzrost różnicy ciśnień cieczy powoduje wypływ
cieczy z rozpylacza z dużą prędkością, co sprzyja drobniejszemu rozpylaniu. Przy dużych
prędkościach przepływu średnica kropli staje się mniejsza z powodu powstawania większych
zakłóceń na powierzchni cieczy. Badano także słuszność dostępnych w literaturze,
powszechnie stosowanych równań, pozwalających wyznaczyć D32 dla analizowanego
przypadku oraz zestawiano je z danymi uzyskanymi dzięki modelowi SSD. Największe
podobieństwo wykazano z równaniem Wanga i Lefebvre (1987). Wraz ze wzrostem ciśnienia
wtrysku cieczy różnice pomiędzy uzyskanymi wartościami były coraz mniejsze. Wyższe
wartości D32 dla równań empirycznych najprawdopodobniej wynikały z nie uwzględnienia
wymiarów rozpylacza. Na rysunku 13 przedstawiono uzyskane dane. Wykorzystane równania
znajdują się w tabeli 8.
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Rysunek 13. Zależność wartości D32 od ciśnienia wtrysku cieczy – równania empiryczne i model SSD
(Dikshit i inni, 2018).

Jednym z aspektów pracy Gao i innych (2018) było wykazanie wpływu warunków pracy
rozpylacza (ciśnienia cieczy) na jakość otrzymywanego aerozolu. Podczas analizy
numerycznej zastosowano model faz dyskretnych do rozważania i optymalizacji wydajności
atomizacji, średnicy i prędkości otrzymywanych kropel. Na rysunku 14 zaprezentowano
wykres będący jednym z wielu efektów niniejszej pracy. Przedstawia on zależność
uzyskiwanych wartości D32 w płaszczyźnie oddalonej od otworu wylotowego rozpylacza
o 250 mm dla 4 różnych ciśnień roboczych cieczy wynoszących odpowiednio: 0,4, 0,6, 0,8
i 1 MPa.

Rysunek 14. Rozkład D32 w zależności od odległości od osi strugi przy różnych ciśnieniach roboczych cieczy
(Gao i inni, 2018)
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Zauważono, że im wyższe zostało zastosowane ciśnienie robocze tym mniejsze można było
uzyskać krople podczas rozpylania. Różnice pomiędzy średnicami kropel uzyskane dla
ciśnienia wynoszącego 0,8 oraz 1 MPa są nieznaczne. W zestawieniu z pozostałymi
wynikami zadecydowano, że należałoby zastosować ciśnienie robocze 0,8 MPa, by
zoptymalizować proces i uzyskać satysfakcjonującą jakość aerozolu, przy równoczesnym
uwzględnieniu oszczędności energii. Ponadto zaobserwować można, że wraz z oddalaniem
się od środka strugi średnia średnica kropli wzrastała, dla każdego z testowanych warunków.
Jednym z najistotniejszych czynników wpływających na wielkość i rozkład powstających
kropel jest konstrukcja oraz geometria zastosowanego rozpylacza. Korelacje pozwalające na
przewidywanie

średniej

średnicy

kropli

z

uwzględnieniem

aspektu

rozwiązania

geometrycznego przedstawili w swoich pracach Wang i Lefebvre (1987), Couto i inni (1997)
oraz Wei i Yong (2014). Zaproponowane równania pokazują, że D32 nie zależy tylko od
właściwości cieczy, lecz jest kompleksową funkcją właściwości cieczy, charakterystyki
otoczenia i geometrii rozpylacza.
Wpływ poszczególnych inwariantów geometrycznych dla rozpylaczy wirowych na D32
kompleksowo

przeanalizowali

Rashad

i

inni

(2016).

Uzyskane

podczas

badań

eksperymentalnych średnie średnice Sautera wynosiły 50–115 µm. Wykazano, że wzrost
wartości stosunku średnicy komory wirowej do średnicy otworu wylotowego (DS/d0)
z 3 do 3,75 powodował zmniejszenie otrzymywanych średnic kropli z 62 µm do 56 µm.
Podobne trendy zauważono dla obu zastosowanych ciśnień. Zatem nieznaczny wzrost tej
wielkości poprawia jakość rozpylenia. Jednakże obserwowano wzrost D32 wraz z dalszym
wzrostem inwariantu, co skutkowało analogicznie pogorszeniem jakości otrzymywanego
aerozolu. Za wartość optymalną DS/d0 pozwalająca na wytworzenie kropli o najmniejszych
średnicach uznano 3,75. Zmiana stosunku DS/d0 powoduje m.in. różnice ciśnienia między
wlotem a wylotem rozpylacza, co przekłada się na wzrost prędkości rozpylanej cieczy. Wraz
ze

wzrostem

prędkości

cieczy

(prędkości

względnej

między

cieczą

a otaczającym środowiskiem) następuje poprawa jakości rozpylania. Można zauważyć, że D32
jest związana z ciśnieniem cieczy zależnością odwrotnie proporcjonalną, co przedstawia
następująca zależność:
𝐷32 α ∆𝑃𝑖 𝑎

(49)

gdzie a ∈ (–0,28; –0,44) zgodnie z danymi literaturowymi (Lefebvre, 1988).
Ze zmianą DS/d0 związane są także straty energii. Zmniejszenie energii cieczy wywołuje
zwiększenie grubości filmu wewnątrz otworu, co powoduje zwiększenie D32. Kolejna
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analizowana zmienna dotyczyła wymiarów otworu wylotowego (l0/d0). Zaobserwowano, że
D32 wzrasta w całym zakresie wraz ze wzrostem tego stosunku. Podobne obserwacje w swojej
pracy zanotowali Elkotb i inni (1978). Zwiększenie długości otworu wylotowego skutkowało
zmniejszeniem energii cieczy z powodu strat tarcia, które powodują słabe oddziaływanie
miedzy cieczą a powietrzem. Siła wypukłości, zaburzeń rozwijających się na powierzchni
cieczy, wzrasta wraz ze wzrostem energii cieczy i odwrotnie. Należy jednak nadmienić, że
wpływ stosunku l0/d0

na D32 nie jest bardzo silny. Ostatnia z badanych zmiennych

geometrycznych odnosiła się do wymiarów samej komory wirowej. Wykazano, że podobnie
jak w przypadku kąta rozpylania, w początkowej fazie praktycznie nie obserwowano wpływu
stosunku LS/DS na otrzymywany rozmiar kropli. Jednakże po przekroczeniu wartości
krytycznej wynoszącej 3,75 następował gwałtowny wzrost D32. Wynika to z dużych strat
energii spowodowanych zwiększeniem długości komory wirowej. Zwiększenie długości
komory wirowej powyżej wartości optymalnej zwiększa straty energii z powodu dużej
interakcji między cieczą a ścianą komory wirowej, co ostatecznie zmniejsza moment pędu
cieczy. Następstwem tego jest zmniejszenie średnicy rdzenia powietrza i zwiększenie
grubości warstwy cieczy wewnątrz komory wirowej, dzięki czemu D32 wzrasta.
Dafsari i inni (2017) badali wpływ stosunku LS/DS na D32 zarówno w centralnym obszarze
powstającego aerozolu, jak i na jego obrzeżach. Dzięki przeprowadzonym badaniom
eksperymentalnym wykazano znaczący wpływ stosunku charakterystycznych wymiarów
komory wirowej nie tylko na średnicę otrzymywanych kropli, ale także ich rozkład oraz
prędkość kropli. Zaobserwowano wzrost liczby powstających w osi strugi kropel wraz ze
wzrostem analizowanego inwariantu geometrycznego. Większa liczba kropel generuje
zwiększenie grubości warstewki cieczy, tym samym średnice powstających kropel również są
większe.
Tratnig i inni (2009) na podstawie przeprowadzonych badań zaproponowali równanie
wiążące geometrię rozpylacza, parametry operacyjne oraz średnią średnicę Sautera:
𝐷32
𝐿𝑆 −0,365 𝐷𝑆 −1,6369
−0,3377
0,5072
(50)
= 3,5511𝑊𝑒
𝑂ℎ
( )
( )
𝐷𝑆
𝐷𝑆
𝑑0
Autorzy potwierdzili także, że krople o najmniejszych średnicach występują w centralnym
obszarze rozpylonej strugi, a otrzymywany rozkład promieniowy wielkości kropel przybiera
postać „odwróconego dzwonu”. Wraz ze zwiększeniem masowego natężenia przepływu
cieczy otrzymywano krople o mniejszych rozmiarach.
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Kolejną korelację matematyczną, umożliwiającą opis D32, zaproponowali Tratnig i Brenn
(2010). Podczas badań zastosowali pięć różnych rozpylaczy i cztery różne kombinacje
wysokości i szerokości komór wirowych oraz średnic wlotowych. Przeprowadzili trzydzieści
różnych eksperymentów na płynach newtonowskich. Geometria wewnętrzna rozpylaczy,
właściwości cieczy i ciśnienie wtrysku były zróżnicowane. Na podstawie uzyskanych danych
próbowali zweryfikować liniowy model stabilności Dombrowskiego i Johnsona. Stwierdzono,
że model ten ma tendencję do nadmiernego zawyżania długości rozpadu błony. Skłoniło to
autorów do zaproponowania własnego równania w postaci:
𝐷32 =

∑𝐽𝐽=1 ∑𝐼𝑖=1 𝐷𝑖3 (𝑟𝑗 )𝑛̇ (𝑟𝑗 , 𝐷𝑖 )2𝜋𝑟𝑗 ∆𝑟
∑𝐽𝐽=1 ∑𝐼𝑖=1 𝐷𝑖2 (𝑟𝑗 )𝑛̇ (𝑟𝑗 , 𝐷𝑖 )2𝜋𝑟𝑗 ∆𝑟

(51)

Jedną z kluczowych prac opisującą wpływ geometrii rozpylacza oraz relacji parametrów
procesu na jakość otrzymywanego aerozolu jest pozycja Kima i innych (2009).
Przeprowadzono wiele badań eksperymentalnych i rozważań teoretycznych w celu określenia
istotnych elementów hydrodynamiki rozpylaczy wirowych. Za najważniejsze efekty
rozpylania, które poddano analizie, uznano grubość warstwy cieczy oraz średnicę i kształt
rdzenia powietrznego. Zmienne te bezpośrednio wpływają na wielkość otrzymywanych
podczas rozpylania kropel, kąta rozpylania, a także długość rozpadu strugi. Istnieje co
najmniej kilka efektywnych metod pomiaru grubości warstewki cieczy, jednakże większość
z nich wykazuje spore ograniczenia i trudności podczas wykonywania pomiarów. Autorzy
pracy zdecydowali się na technikę opartą na pomiarze przewodnictwa elektrycznego. Na
podstawie wnikliwego przeglądu literaturowego określono najbardziej istotne parametry
geometryczne wpływające na przebieg procesu. Są to długość komory wirowej i jej średnica
oraz długość otworu wylotowego. Przeprowadzone eksperymenty, dzięki zastosowaniu
specjalnie w tym celu zaprojektowanego rozpylacza posiadającego wymienne części, są
rozszerzeniem badań Suyariego i Lefebvre (1986). Testowany rozpylacz składał się z trzech
klasycznych głównych części: stycznych otworów wlotowych, komory wirowej i otworu
wylotowego. Rozpylacz został tak zaprojektowany i wykonany by można było łatwo
regulować wysokość komory powyżej króćca wlotowego (ang. backhole length) (LE), długość
komory wirowej (i jej średnicę) i długość otworu wylotowego. Elektrody pomiarowe
wykonane z cienkiej blachy ze stali nierdzewnej, oddzielone od siebie dyskiem akrylowym
o wysokiej rezystancji elektrycznej umiejscowiono w otworze wylotowym. Elektrody i tarcza
akrylowa zostały połączone klejami elastycznymi. Zewnętrzne powierzchnie elektrod nie były
przymocowane do części otworu wylotowego, zostały one połączone przez oring bez kleju.
Elektrody pokryto powłoką izolacyjną parylenową, aby zapobiec nawet najmniejszemu
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wyciekowi cieczy przez ich powierzchnię. Tworzący się w otworze wylotowym film cieczy
ma grubość rzędu kilkuset µm, stąd nawet niewielki wyciek mógłby spowodować znaczny
błąd w napięciu wyjściowym. Aby móc obserwować i wizualizować wewnętrzny przepływ
w komorze wirowej, z szczególnym naciskiem na tworzenie się rdzenia powietrza
wykorzystano przeźroczysty materiał akrylowy. Schemat rozpylacza oraz charakterystyczne
wymiary przedstawiano na rysunku 15 i w tabeli 7.

Rysunek 15. Testowany rozpylacz (Kim i inni, 2009).
Tabela 7. Charakterystyczne wymiary rozpylacza (Kim i inni, 2009).
Parametr
LE
LS
l0
DS

Podstawowy
0
19
18
18

10
28
30
12

Wymiary [mm]
Zmienne
20
37
42
15

30
46
54
21

40
55
66
24

Badaną cieczą była woda, a zastosowane ciśnienia wynosiły odpowiednio 2, 4, 6, 8, 10 bar.
Zmiana parametrów geometrycznych względem układu podstawowego powodowała zmianę
masowego natężenie przepływu przy danym ciśnieniu wtrysku wody. Przepływ masowy
wynosił od 18 do 45 g/s. Grubość warstwy cieczy mierzono w odstępach 0,01 s przez 3 s.
Zdjęcia rdzenia powietrznego i aerozolu wykonano za pomocą metody szybkiej fotografii.
Wykazano, że grubość warstewki cieczy jest bezpośrednio związana z tworzeniem się rdzenia
powietrznego. Przedstawiono zależność empiryczną korelacji grubości warstewki cieczy
z wymiarami otworu wylotowego, którą przedstawia równanie:
0,25

𝛿
𝑚̇𝐶 𝜂𝐶
( ) = 1,44 (
)
𝑑0
𝜌𝐶 ∆𝑃𝑖 𝑑03

(

𝑙𝑜 0,6
)
𝑑0

(52)

gdzie:
𝛿 – grubość warstewki cieczy.
W komorze wirowej zaobserwowano fluktuacje rdzenia powietrznego przy niektórych
wartościach stosunku LS/DS. Wynika to z faktu, że początkowy moment pędu na stycznym
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wlocie jest mniejszy niż moment pędu wymagany dla w pełni rozwiniętego rdzenia
powietrznego.

Udokumentowano,

że

dobierając

odpowiedni

stosunek

inwariantów

geometrycznych, głównie komory wirowej (LS/DS) lub przez odpowiednią konstrukcję
stycznego wlotu dla danego masowego natężenia przepływu, można zaprojektować
optymalny rozpylacz wirowy.
Korelacje pomiędzy grubością filmu cieczy a średnią średnicą kropli przedstawia
w swojej pracy Khavkin (2004). Wyznaczone równania empiryczne, pozwalające na
powiązanie promienia rdzenia powietrznego z grubością warstewki cieczy oraz ze średnicą
rozpylacza, uzyskano rozpylając olej napędowy. Badania prowadzono w różnych zakresach
temperatur, stąd też koniecznym jest uwzględnienie odpowiednio zdefiniowanego mnożnika
zawierającego wpływ tego parametru (B). Otrzymane równanie na grubość filmu cieczy
przybiera wówczas postać:
𝛿 = 𝑟0 −

𝑟𝑟,0
𝐵(𝑟0 − 1,25 − 0,25𝐷𝑆 )
𝑟𝑟′

(53)

gdzie:
rr,0 – promień rdzenia powietrznego w otworze wylotowym rozpylacza,
rr’– promień rdzenia powietrznego przy górnej ścianie komory wirowej.
Dzięki dalszym rozważaniom powiązano średnice otrzymywanych kropel z grubością
warstewki cieczy następującą zależnością:
𝑑
68,4
= 0,694
𝛿 𝑅𝑒𝛿

(54)

Jain i inni (2014) przeprowadzili badania eksperymentalne dla jedenastu różnych
rozpylaczy wirowych z pełnym stożkiem. Wykazano, że wraz ze wzrostem liczby Reynoldsa
cieczy zmniejsza się średnia średnica kropli. Wynika to ze wzrostu siły bezwładności wraz
z liczbą Rec, a to generuje wcześniejszy rozpad filmu cieczy. Niestabilność warstewki cieczy
początkowo objawia się powstającymi na jej powierzchni falami, a następnie powstawaniem
strug, dalej pojedynczych kropel. Powiązano wpływ wysokości i średnicy komory wirowej,
średnicy otworu wylotowego, średnicy wewnętrznej króćca wlotowego oraz Rec na D32
w postaci:
𝐷32
𝑛𝐴𝑘 0,871 𝐿𝑆 1,834
= 0,952 (
)
( )
𝑅𝑒𝑐 −0,31
𝑑0
𝐷𝑆 𝑑0
𝑑0
Równanie jest słuszne dla następujących zakresów:
-

stała geometryczna: 0,163–0,245,
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(55)

-

liczba Reynoldsa: 2,3⋅104–2,3⋅105,

-

LS/d0: 2,4–5,0.

Analizę numeryczną oraz badania eksperymentalne dla rozpylaczy wirowych o różnych
wartościach charakterystycznych wymiarów l0/d0 oraz Ds/d0 przeprowadzili Liu i inni (2012).
Do pomiaru wielkości kropel wykorzystano analizator wielkości cząstek Spraytec firmy
Malvern. Na podstawie teorii Lefebvre’a wyprowadzili następujące zależności:
𝑙𝑜 0,122
)
𝑑0
𝐷𝑆
∝ ( )0,28
𝑑0

𝐷32 ∝ (

(56)

𝐷32

(57)

Chen i Lefebvre (1994) oraz Chin i Lefebvre (1995) podczas swoich badań testowali
rozpylacze pęcherzykowo-wirowe. Badali wpływ zmiany stosunku długości otworu
wylotowego do jego średnicy (l0/d0) oraz zmiany samej średnicy otworu wylotowego na
wydajność procesu rozpylania. Na podstawie uzyskanych wyników stworzyli procedurę
projektowania rozpylaczy pęcherzykowo-wirowych. Celem działań było stworzenie projektu
umożliwiającego osiągnięcie możliwie najlepszego rozpylania dla dowolnych wartości
ciśnienia powietrza zasilającego i stosunku GLR. Wykazali, że zmiana inwariantu
geometrycznego l0/d0 istotnie wpływa na jakość otrzymywanego aerozolu. Takiej zależności
nie zanotowano w przypadku zmiany samej średnicy otworu wylotowego. Wraz ze
zmniejszeniem wartości stosunku l0/d0 otrzymywano mniejsze D32 dla danych warunków
procesu rozpylania. Zmniejszenie l0/d0 z wartości 1,5 do 0,5 skutkowało redukcją średniej
średnicy kropli o około 10 µm. Dalsze zmniejszanie l0/d0 przyniosłyby niewątpliwie
dodatkową poprawę rozpylania, ale nie jest to zalecane, ponieważ rozpylacze posiadające
otwory wylotowe o bardzo małym stosunku l0/d0 są trudne do wykonania i bardzo podatne na
uszkodzenia.
Jedelsky i inni (2009) również badali m.in. wpływ geometrii rozpylacza pęcherzykowego
na jakość rozpylenia wyrażoną poprzez wartość D32. Celem pracy było opracowanie nowej
procedury pozwalającej na projektowanie rozpylaczy pęcherzykowych, opartej na wynikach
eksperymentalnych i potwierdzonych przez innych autorów. Fazą ciekłą poddaną rozpylaniu
był lekki olej, natomiast fazę gazową stanowiło powietrze. Analizowane właściwości strugi
były rejestrowane przy wykorzystaniu metody analizatora fazowego Dopplera. Dobierając
parametry

operacyjne

do

badań

eksperymentalnych

kierowano

się

potencjalnym

zastosowaniem tego typu rozpylacza w procesach spalania. Ciśnienie gazu wynosiło
odpowiednio: 0,1, 0,3 i 0,5 MPa, a GLR = 0,02, 0,05 oraz 0,1. Określono kluczowe
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inwarianty geometryczne rozpylacza wpływające na przebieg procesu rozpylania. Testy
obejmowały rozmiar i liczbę otworów aeratora, ich położenie i średnicę komory mieszania.
Pomiaru średnic wytwarzanych kropel dokonywano w położeniu 150 mm od otworu
wylotowego. Dobór tego dystansu związany jest ze wspomnianą wcześniej przyszłościową
aplikacją. Ponadto po przeprowadzonych próbach badawczych w tym obszarze obserwowano
już właściwie rozpyloną ciecz (pełny natrysk). Wykazano, że optymalne rozpylenie można
uzyskać, gdy średnica komory mieszania jest 4 razy większa niż średnica otworu
wylotowego. Większa liczba małych otworów w aeratorze także powodowała zmniejszenie
D32. Charakteryzując otwór wylotowy rozpylacza należy uwzględnić stosunek jego długości
do średnicy. Aby poprawić proces rozpylania, uzyskać aerozol o zadawalającej jakości należy
dążyć do tego, by ten stosunek był jak najmniejszy. Przeprowadzone eksperymenty wykazały
małe rozbieżności w D32 przy różnych średnicach otworu wylotowego.
Bar-Kohany i Levy (2016) analizując wpływ geometrii rozpylacza na proces rozpylania
cieczy wskazują na kluczową rolę komory rozprężnej. Zadaniem komory jest zapewnienie
wymaganego czasu na wzrost pęcherzyków (dopóki jeden pęcherzyk nie dotknie drugiego),
by dobrze wymieszana mieszanina była doprowadzona do otworu wylotowego. Dzięki temu
możliwe jest uzyskiwanie aerozolu charakteryzującego się kroplami o bardzo małych
średnicach. Następuje to wskutek generowania dużych sił ścinających, które powodują z kolei
duży „poślizg” na wylocie. Rozwiązanie konstrukcyjne wzbogacone o komorę rozprężną jest
szczególnie istotne w przypadku rozpylania cieczy wieloskładnikowych. Projektując komorę
rozprężną, dobierając jej wymiary należy pamiętać, by komora nie była zbyt długa. Po
przekroczeniu wartości krytycznej, pęcherzyki, które w optymalnym projekcie tylko dotykają
się wzajemnie, będą się łączyć i może wystąpić rozdzielenie faz i stratyfikacja. Zjawisk tych
należy unikać, dążąc do optymalnego, stabilnego procesu, ponieważ doprowadzą one do
wzrostu D32.
Ochowiak (2010) na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych wykazał, że
proces rozpylania jest silnie zdeterminowany przez konstrukcję zastosowanego rozpylacza
pęcherzykowo-wirowego. Rozpylaniu poddawane były wodne zawiesiny krzemionki.
Zaproponowano korelacje opisującą średnią średnicę kropli o postaci:
𝑑0
𝐷32 = 1,35 ∙ 10−3 [𝐺𝐿𝑅 ( )]−0,26
𝐷𝑆

(58)

Rashad i Yong (2015) przeanalizowali i porównali dostępne w literaturze równania
empiryczne i półempiryczne opisujące D32 z danymi otrzymanymi eksperymentalnie, które
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przedstawiono w pracy Wei’ego i Yonga (2014). Przykładowe interpretowane zależności
zestawiono w tabeli 8 oraz na rysunku 16.
Tabela 8. Porównywane korelacje matematyczne opisujące D32.

𝐷32

Równanie
𝐷32 = 7,3 ∙ 𝜎 0,6 ∙ 𝜂𝑐0,2 ∙ 𝜌𝑐−0,2 ∙ 𝑚̇𝑐0,25 ∙ (∆𝑃𝑖 )−0,4
𝐷32 = 4,4 ∙ 𝜎0,6 ∙ 𝜂𝑐 0,16 ∙ 𝑚̇ 𝑐 0,22 ∙ ∆𝑃𝑖 −0,43
𝜃 2
𝜂𝑐
𝜃 0,25
𝜌𝑐 0,25
𝜃 0,75
= 4,52 ∙ ( 2 2 )0,25 ∙ (𝛿 cos )
+ 0,39 ∙ (
)
∙ (𝛿 cos )
2
𝜌𝑔 ∆𝑃𝑖
2
𝜌𝑔 ∆𝑃𝑖

𝐷32 = 2,25 ∙ 𝜎0,25 ∙ 𝜂𝑐 0,25 ∙ 𝜌𝑐 0,25 ∙ ∆𝑃𝑖 −0,43 ∙ 𝜌𝑔 −0,25

Autorzy
Radclife, 1960
Jasuja, 1979
Lefebvre i Wang, 1987

𝐷32 = 1,89 ∙ 𝑑𝑙

Lefebvre. 1988
Couto i inni, 1997

𝐷32 3 12𝜋𝑟𝑙2
=√
𝑟0
𝑘𝑘𝑟𝑦𝑡.

Nonnenmacher i
Piesche,2000

1

𝐷32

𝜌𝑐 6 𝑘0 1/2
𝐷32 = 4,234 ( ) (
)
𝜌𝑔
𝐵𝑤𝑐,0
∑𝐽𝐽=1 ∑𝐼𝑖=1 𝑑𝑖3 (𝑟𝑗 )𝑛̇ (𝑟𝑗 , 𝑑𝑖 )2𝜋𝑟𝑗 ∆𝑟
𝐷32 = 𝐽
∑𝐽=1 ∑𝐼𝑖=1 𝑑𝑖2 (𝑟𝑗 )𝑛̇ (𝑟𝑗 , 𝑑𝑖 )2𝜋𝑟𝑗 ∆𝑟
3,5 (𝑑
2
𝜋 4 𝜎𝜌𝑐3 1/6
0,5 𝛿
0 − 𝛿)
= 𝐶 ∙ [𝐾 ∙ 𝑑0 (1 + √𝑥)(1 − 𝑥)] [
](
)
𝜌𝑔
𝑚𝑐̇ 2

Chu i inni, 2007
Trating i Brenn, 2010
Wei i Yong, 2014

Rysunek 16. Zgodność wartości obserwowanych D32 od wartości obliczonych zgodnie z równaniami
literaturowymi (Rashad i Yong, 2015)

Symbole użyte w równaniach oznaczają odpowiednio:
– dl – średnica ligamentu (strugi cieczy),
– rl – promień ligamentu (strugi cieczy),
– 𝑘𝑘𝑟𝑦𝑡. – krytyczna liczba falowa,
– B, C– stała,
– k0 = δx ⋅ x, gdzie δx jest grubością filmu cieczy w odległości x,
– dj – średnica kropli,
– rj – położenie promieniowe.
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Z otrzymanych danych wynika, że najlepiej dopasowanym modelem opisującym D32 jest
równanie zaproponowane przez Wei i Yonga (2014). Uwzględniono tutaj wpływ trzech
składowych geometrycznych – stycznych otworów wlotowych, komory wirowej i otworu
wylotowego.

Autorzy oparli swoje badanie na modelu rozpadu płaskiej błony cieczy

opracowanym przez Squire'a (1953) i ustalili ulepszoną półempiryczną korelację dla
przewidywania D32. Podczas badań wykorzystano osiemnaście rozpylaczy o różnych
długościach, średnicach otworów wylotowych i powierzchniach otworów wlotowych.
Rozpylaniu poddawano dwie ciecze testowe, tj. wodę i naftę. Ciecze te znacznie różnią się
między sobą właściwościami fizykochemicznymi: lepkością, napięciem powierzchniowym
oraz gęstością. Większa zbieżność pomiędzy otrzymywanymi wynikami a średnicami
obliczonymi na podstawie powyższej korelacji wynika z faktu, że tylko w tym przypadku
uwzględniono wpływ zarówno geometrii, jak i warunków pracy oraz właściwości cieczy.
3.3.4. Prędkość kropli
Pomiar prędkości kropli jest niezwykle istotny. Dostarcza nam cennych informacji
dotyczących jakości jak i efektywności rozpylania. Jest to szczególnie ważne podczas takich
kluczowych procesów, jak parowanie czy spalanie.
Lin i inni (2009) oraz Jedelsky i inni (2008) analizowali rozkład prędkości
w otrzymywanym aerozolu. Wykazali, że maksymalna prędkość kropli występuje
w centralnym obszarze aerozolu, a dokładnie w jego osi. Następnie gwałtownie spada wraz
z odległością od osi symetrii rozpylacza. Podobne wnioski wyciągnęli także Sun i inni (2018).
Podczas przeprowadzonych badań i symulacji zaobserwowali, że większa prędkość kropli
oraz większe turbulencje występują w środkowej części aerozolu. Wyróżnić można trzy
zakresy prędkości: najszerszy obszar niskiej prędkości, obszar prędkości średniej i najwęższy
– dużej prędkości. Maksymalna prędkość jest przy wylocie z rozpylacza. Następnie wraz
z przybieraniem przez aerozol kształtu stożka, prędkość kropli maleje. Jest to wynikiem sił
oporu (zależnych od energii kinetycznej oraz oporu aerodynamicznego) oraz interakcji kropel
z indukowanym ruchem powietrza. Wzrost prędkości kropli jest, zatem widoczny w kierunku
osiowym, co znajduje potwierdzenie w danych literaturowych zaprezentowanych przez
Shi i Kleinstreuera (2007). Rozszerzenie się aerozolu ułatwia radialna składowa prędkości.
Powoduje ona również zintensyfikowanie dyfuzji do powietrza. W wyniku tego można
zaobserwować turbulentne mieszanie. Odnotowane prędkości kropel podczas badań
eksperymentalnych wynosiły 2,5–5 m/s. Zaobserwowano, że krople nawet o tych samych
rozmiarach czasem osiągały zupełnie inne prędkości, co wynika np. z różnych trajektorii.
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Większość uzyskanych prędkości kropel mieściła się w zakresie 3–4 m/s. Prędkość powietrza
wynosiła około 1 m/s. Dzięki tej znacznej różnicy między prędkościami tych dwóch mediów
uzyskuje się duży pęd, co powoduje penetrację otaczającego gazu przez krople cieczy.
Durdina i inni (2014) porównywali prędkości uzyskane dla dwóch badanych rozpylaczy.
Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku zaobserwowali, że prędkość kropli można uznać
za zmienną przestrzenną, która maksimum osiąga na wylocie rozpylacza. Rozpylacz 1 (typu
upustowego) wytwarzał aerozol o profilu pustego stożka po przekroczeniu pewnego ciśnienia
(340 kPa). Pierwotny pęd kropli był zachowywany do około 15 mm od otworu wylotowego.
Następnie obserwowano zwiększenie powierzchni obszaru międzyfazowego (poszerzenie
stożka) i zmniejszenie pędu wraz z odległością. W obszarze odległości od 15 do 30 mm od
otworu

wylotowego

zanotowano

spadek

prędkości

o

połowę

wartości

podczas

przemieszczania kropel. Ten sam trend zaobserwowano w kolejnym zakresie (30–45 mm).
Ponadto zauważalna była znaczna deformacja profilu prędkości kropli wraz ze wzrostem
odległości osiowej, co wynika z dynamiki kropli. Zaproponowany nowatorski rozpylacz 2
również powyżej ciśnienia wlotowego 340 kPa wytwarzał profil pustego stożka.
Obserwowane zmiany uzyskiwanych prędkości kropel wykazywały ten sam charakter, który
opisano dla rozpylacza 1. Stwierdzono wysoką lokalną prędkość osiową w pobliżu osi
symetrii aerozolu dla obu rozpylaczy we wszystkich trybach pracy, w całym badanym
zakresie odległości osiowych od otworu wylotowego. Nieoczkiwaną obserwacją względem
pozostałych danych literaturowych był fakt, że krople o mniejszych rozmiarach, występujące
w centralnej części aerozolu, zmniejszały swoją prędkość wolniej niż krople o dużych
średnicach. Zgodnie z przewidywaniami powinno być odwrotnie. Mniejsze krople wykazują,
bowiem większą podatność na siły oporu oraz mniejsze działanie sił grawitacji. Autorzy
zaproponowali hipotezę, która mogłaby być wyjaśnieniem tego zjawiska. Krople obecne w
centralnym obszarze przemieszczają się w postaci „chmury”. Pozwala im to na utrzymanie
pędu, podczas gdy krople z pozostałych rejonów podążają wraz z odległością od otworu
wylotowego za wciąż rozszerzającą się strukturą strumienia. W ten sposób zwiększa się ich
interakcja
z otaczającym powietrzem.
Na prędkość kropli podczas rozpylania wpływa kilka czynników. Przede wszystkim jest
to ciśnienie wtrysku. Jedelsky i inni (2008) zaobserwowali, że prędkość kropli rośnie wraz ze
wzrostem ciśnienia wtrysku. Zauważono również, że większe masowe natężenie przepływu
gazu przyspiesza ruch kropli.
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Z uwagi na fakt współistnienia zjawisk wzajemnej interakcji pomiędzy kroplami cieczy,
a także między kroplami, a otaczającym medium, trudno opracować jednoznaczny model
pozwalający na przewidywanie prędkości kropli. Próbę stworzenia takiej korelacji podjęli np.
Asheim i inni (1988). Stworzono model do symulacji ruchu kropli, uwzględniający efekty
oddziaływań „kropla-kropla”, które prowadzą do koalescencji lub rozpadu. Opracowane
zależności pozwoliły na dość dokładnie przewidywanie prędkości kropel, jednakże nie
sprawdzały się do prognozowania trajektorii kropel oraz ich rozmiarów.
Lund i inni (1998) określali wpływ masy cząsteczkowej otaczającego gazu na uzyskiwane
prędkości kropel cieczy. Wykazano, że wraz ze wzrostem masy cząsteczkowej gazu następuje
zmniejszenie prędkości kropli.
Celem pracy Amini (2016) było stworzenie teoretycznego modelu przepływu dla
rozpylacza wirowego typu simplex na podstawie określenia składowych prędkości dla kropli
w warstwie granicznej, jak i dla potencjonalnego rdzenia powietrza. Rozważania dotyczyły
klasycznego rozpylacza wirowego, składającego się z trzech podstawowych części. Autor
wskazuje na znaczący wpływ otaczającego środowiska, w którym następuje proces
rozpylania. Gdy rozpylana jest ciecz pod dużym ciśnieniem w środowisku niskiego ciśnienia
powoduje to, że powstające krople osiągają duże prędkości. Jednakże generuje to również
szeroki zakres analizowanej zmiennej. W tym przypadku struga cieczy będzie rozpadała się
na strugi, które wykazują odmienne prędkości. Profil prędkości uzyskiwany dla rozpylaczy
wielootworowych jest jeszcze bardziej skomplikowany. Podobne obserwacje przedstawiają
w swojej pracy Bar-Kohany i Levy (2016). Duża prędkość kropli cieczy sugeruje, że energia
nie została przekształcona podczas przemiany fazowej ani w trakcie ścinania. Oba te zjawiska
prowadzą do lepszego rozpadu cieczy, generując krople o mniejszych rozmiarach.
3.4. Zastosowanie rozpylaczy wirowych
Szerokie zainteresowanie tematyką rozpylania związane jest z powszechnością
występowania tego zjawiska na różnych płaszczyznach. W warunkach domowych rozpylona
struga cieczy powstaje chociażby poprzez głowice prysznicowe, węże ogrodowe, atomizery
do perfum, środków czyszczących, czy kosmetyków. Z operacją tą spotkać się można również
podczas stosowania aerozoloterapii, jako metody podawania leku. Wśród poznanych
i opisanych konstrukcji wciąż największym zainteresowaniem cieszą się rozpylacze wirowe
oraz ich modyfikacje.
Isa i inni (2019) w swojej pracy podają możliwość zastosowania rozpylaczy wirowych do
automatycznego środka dezynfekującego do rąk (ang. Automatic Hand Sanitizer (AHS)).
70

Obrazuje to szerokie pole aplikacji tego typu konstrukcji: w szkołach, miejscach pracy
i placówkach opieki zdrowotnej. Motywacją do podjęcia tego typu rozważań były
pojawiające się problemy z natryskiem środka dezynfekującego. Standardowa aplikacja
często wiąże się z tym, że nanoszony środek nie obejmuje wszystkich części dłoni, objętość
substancji jest niewystarczająca lub nieprecyzyjnie dozowana. Przeprowadzono symulacje
numeryczne, które obejmowały analizę kąta rozpylania oraz średniej średnicy Sautera.
Badanymi mediami były woda oraz alkohol etylowy, które mogłyby być bazami do
potencjonalnego, rzeczywistego zastosowania.
Ponadto rozpylanie cieczy jest operacją jednostkową stosowaną powszechnie w wielu
gałęziach przemysłu (rysunek 17), np.: podczas suszenia rozpyłowego, w energetyce,
przemyśle lotniczym, inżynierii chemicznej, przemyśle spożywczym i farmaceutycznym,
lakiernictwie, przemyśle motoryzacyjnym, ochronie środowiska, czy rolnictwie.

ochrona
środowiska
agrotechnika

energetyka
przemysł
spożywczy
transport i
komunikacja

ochrona
przeciwpożarowa
przemysł
maszynowy

przemysł
farmaceutyczny

Rysunek 17. Zastosowanie procesu rozpylania.

W najpowszechniejszym ujęciu rozpylaniu poddawane są zwykle woda i paliwa,
w praktyce rozpylać można cieczy o ekstremalnie różnych właściwościach, przykładowo
oleje, farby, lakiery, zawiesiny, czy roztopione metale.
Jedną z kluczowych dziedzin gospodarki, w której można znaleźć największe możliwości
aplikacyjne dla procesu rozpylania jest energetyka. Rozpylanie cieczy jest tu wykorzystywane
podczas takich operacji jak: spalanie, chłodzenie, czy czyszczenie ekranów kotłowych
(Orzechowski i Prywer, 2008).
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Spalanie jest realizowane w paleniskach kotłowych, dzięki zastosowaniu różnych
palników, a także w turbinach gazowych. Taką aplikację ciśnieniowych rozpylaczy wirowych
przedstawiają w swojej pracy np. Moon i inni (2009). Rozpylacze wirowe wykorzystywane
w paleniskach kotłowych muszą zapewnić odpowiednią jakość rozpylenia. Należy pamiętać,
że konstrukcje te pracują w zmiennych warunkach obciążeń kotła. Koniecznym jest, by
zastosowane rozpylacze umożliwiały uzyskiwanie kropel o jednolitych rozmiarach oraz by
kąt rozpylania również charakteryzował się małą zmiennością. Spośród rozpylaczy wirowych
taki efekt najlepiej pozwalają osiągnąć rozpylacze dwustopniowe.
Rozpylanie podczas chłodzenia obejmuje schładzanie za pomocą rozpylonej wody gazów,
cieczy, jak i ciał stałych. Efektywność chłodzenia wody można zwiększyć poprzez większe
jej rozpylenie – uzyskiwanie mniejszych średnic kropel. Można to osiągnąć poprzez zmianę
konstrukcji, czy geometrii rozpylacza, zmianę warunków przeprowadzenia procesu (np.
wzrost ciśnienia cieczy).
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i komunikacji: w silnikach spalinowych, silnikach przepływowych stosowanych w lotnictwie,
czy silnikach rakietowych (Jayapal i inni, 2018). W przypadku silników spalinowych
warunkiem koniecznym jest bardzo dobre rozpylenie paliwa, aby możliwie skrócić
opóźnienie zapłonu. Rozpylacze wirowe wykorzystywane są zarówno do wtryskiwania
paliwa Diesla, benzyny i gazu (LPG).
Także przemysł spożywczy oferuje szeroką gamę możliwości gdzie z powodzeniem
wykorzystywane są rozpylacze o ruchu zawirowanym. Zjawisko rozpylania jest składową
etapu czyszczenia urządzeń produkcyjnych, np. w browarach, czy zakładach destylacyjnych.
Aktualnie często stosuje się stacje mycia w systemie CIP. Pozwalają one na czyszczenie
wewnętrznej powierzchni aparatury i instalacji po produkcji oraz przygotowują do
potencjalnego zastosowania. Rozwiązanie to pozwala na znaczną redukcję zużycia środków
myjących oraz wody. Inną możliwością wykorzystania w tej dziedzinie rozpylania jest
natryskiwanie i powlekanie wyrobów spożywczych, a także konserwacja produktów
spożywczych (Orzechowski i Prywer, 1991; Broniarz-Press i Ochowiak, 2007).
W przemyśle maszynowym rozpylanie cieczy spotkać można przede wszystkim
w odniesieniu do nanoszenia różnorodnych powłok – farb, lakierów, klejów, tworzyw.
Ponadto wykorzystywane jest także na etapie wstępnego przygotowania powierzchni do
dalszej obróbki. W tym kontekście rozpylona struga używana jest do mycia części, np.
metalowych, aby je oczyścić (przede wszystkim odtłuścić) oraz zneutralizować, chociażby
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przed malowaniem (Qi i Zhao, 2013). Rozpylona ciecz służy również do chłodzenia
wyrobów, jak i maszyn podczas produkcji wyrobów odlewniczych i hutniczych.
Aby otrzymać obfite plony o satysfakcjonującej jakości koniecznym jest stosowanie
w rolnictwie płynnych chemikaliów. Opryskiwanie środkami ochrony roślin polega na
możliwie równomiernym pokryciu obiektu (rośliny) niewielkimi kropelkami rozpylonej
cieczy. Oprócz funkcji ochronnej rozpylanie jest wykorzystywane tu także do nawożenia, czy
zraszania gleby. W zabiegach agrotechnicznych rozpylacze wirowe stosowane są głownie
w dziale rolnictwa obejmującego uprawy warzywne oraz sadownictwo. Ponadto użytkowane
są także w trudnych warunkach pogodowych i przy zwiększonej prędkości roboczej.
Zastosowanie procesu rozpylania w ochronie środowiska związane jest z kwestią
oczyszczania gazów, stanowiących źródło skażenia atmosfery. Innym ważnym obszarem
aplikacyjnym rozpylania jest tu nawilżanie materiałów sypkich podczas transportu oraz
ochrona przed eksplozją pyłu w kopalni (Szponder, 2006). Za pomocą rozpylaczy możliwe
jest wytworzenie zasłon wodnych, które pozwalają na zahamowanie rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń w działalności przemysłowej.
Obszar ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa jako płaszczyzny do aplikacji
rozpylania
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(Yule i Widger, 1996; Xie i inni, 2013; Xie i inni, 2014). Kluczowym wymaganiem dla dysz
stosowanych w ochronie przed ogniem dotyczy możliwości uzyskania szerokiego kąta
rozpylania. Ponadto wykorzystuje się także tzw. kurtyny wodne, w celu ochrony przed
rozprzestrzenianiem się pyłów, neutralizacji gazów oraz chłodzenia zagrożonych obiektów.
Zjawisko rozpylania jest także powszechnie wykorzystywane w medycynie i przemyśle
farmaceutycznym, czy kosmetyce. Występuje w takich procesach, jak chociażby produkcja
kapsułek, pigułek, tabletek, tworzenie emulsji. Ponadto dotyczy wspomnianej już wcześniej
nebulizacji, a także aplikowania środków dezynfekujących.
3.5. Konstrukcje klasycznych rozpylaczy wirowych i ich modyfikacji
Rozpylacze wirowe posiadają szereg rozwiązań konstrukcyjnych i m.in. na tej podstawie
dokonuje się ich klasyfikacji, co przedstawiono na rysunku 18 (Włodarczak, 2016;
Ochowiak, 2018).
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Rysunek 18. Podział rozpylaczy wirowych ze względu na rozwiązanie konstrukcyjne (Włodarczak, 2016;
Ochowiak, 2018).

Styczne doprowadzenie cieczy umożliwia przeprowadzenie procesu rozpylania bez
udziału dodatkowych elementów. Medium doprowadzane jest bezpośrednio do komory
mieszania. W przypadku przepływu osiowego cieczy niezbędne jest zastosowanie specjalnej
wkładki zawirowującej. Pozwala to na wytworzenie aerozolu charakteryzującego się
mniejszymi kroplami, jednakże dodatkowy element generuje problemy związane z jego
zatkaniem (Ochowiak, 2018).
Wśród rozpylaczy wirowych pogrupowanych z uwagi na kryterium, jakim jest sposób
regulacji,

największym

zainteresowaniem

cieszą

się

rozpylacze

jednostopniowe

(ang. simplex). Istnieje szereg publikacji opisujących różne warianty geometryczne tych
konstrukcji (Rizk i Lefebvre, 1985; Datta i Som, 2000; Halder i inni, 2004; Amini, 2016;
Włodarczak, 2016; Maly i inni, 2017; Ochowiak, 2018). Do podstawowych wymiarów, które
je różnicują i wpływają na jakość otrzymywanego aerozolu należą: średnica i długość otworu
wylotowego, średnica i wysokość komory wirowej, średnica króćców doprowadzających
medium. Nie bez znaczenia jest również liczba króćców oraz ich kąt nachylenia. Rozpylacze
typu simplex można podzielić na pustostożkowe oraz pełnostożkowe. Inny podział wyróżnia
rozpylacze jednostopniowe kątowe i osiowe (Badyda i inni, 1986).
Innym rodzajem rozpylaczy wirowych są rozpylacze dwustopniowe (ang. duplex).
Odznaczają się one dwoma stopniami zasilania, które są zależne od ciśnienia paliwa. Tym
samym
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się
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skomplikowaną

konstrukcją,

zasadą
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i eksploatacją. Rozpylacze te znajdują zastosowanie głównie w lotnictwie (lotnicze turbiny
gazowe). Wyróżnić można tutaj rozpylacze dwuzakresowe i dwudyszowe (dające lepszą
jakość rozpylenia). Zaletą tego typu konstrukcji jest możliwość rozszerzenia zakresu zmian
strumienia cieczy nawet do 25 razy. Zasadniczą wadą jest natomiast zmniejszenie kąta
rozpylania, podczas włączenia się drugiego stopnia zasilania (Lefebvre i McDonell, 2017;
Ochowiak, 2018).
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W rozpylaczach upustowych (ang. spill return) ciecz wpływająca do komory wirowej
rozdzielana jest na dwie strugi, z których rozpylana jest tylko jedna, a druga jest zawracana do
obiegu. Zaletami tego rozwiązania są: satysfakcjonująca jakość rozpylenia, niska wrażliwość
na zanieczyszczenia (szczególnie istotny aspekt przy cieczach o dużej lepkości), prosta
konstrukcja, duży zakres zmian strumienia objętości cieczy. Podstawową wadą jest
skomplikowany układ regulacji. Rozpylacze upustowe stosowane są w dużych piecach
przemysłowych, palnikach kotłów okrętowych, jak i także w lotniczych turbinach gazowych
(Lefebvre i McDonell, 2017; Ochowiak, 2018).
Innymi rodzajami rozpylaczy wirowych, nieuwzględnionymi w powyższym podziale, są
rozpylacze z regulowaną powierzchnią otworów wlotowych oraz rozpylacze strumieniowowirowe.
Szereg zalet, które wykazują rozpylacze wirowe, skłaniał do poszukiwania nowych
rozwiązań opartych na ich zasadzie działania. Wynikiem tego są modyfikacje, wśród których
na szczególną uwagę zasługują rozpylacze pneumatyczne o ruchu zawirowanym. Przepływ
zawirowany oznacza, że co najmniej jeden z czynników (gaz lub ciecz) charakteryzuje ruch
wirowy. Niewykluczona jest możliwość zawirowania obu faz. Najczęściej stosowanym
rozwiązaniem jest wewnętrzne działanie gazu. Każda z alternatyw pozwala na uzyskiwanie
bardzo dobrej jakości rozpylenia. W przypadku rozpylaczy pneumatycznych można
zastosować mieszanie obu mediów (powietrza i cieczy) zarówno zewnętrznie, jak i wewnątrz
komory mieszania (Liu, 2000). Jeżeli ciecz jest doprowadzana przez króćce usytuowane
stycznie, uzyskuje się spray typu pusty stożek, o maksymalnym kącie rozpylania
wynoszącym około 60⁰. Zredukowana wartość kąta rozpylania względem klasycznego
rozwiązania (rozpylacza simplex) jest rekompensowana możliwością otrzymywania kropel
o mniejszych średnicach. Do tej pory nie zostały dostatecznie wyjaśnione zależności
związane z wewnętrznym przepływem obu mediów. Regulacja przepływu obu czynników jest
zadaniem trudnym, bowiem zmiana przepływu jednego z mediów, powoduje zmianę
przepływu

drugiego

składnika.

W

porównaniu

do

rozpylaczy

pneumatycznych

z zewnętrznym mieszaniem, dzięki opisanemu rozwiązaniu, możliwe jest uzyskanie takiego
samego stopnia rozpylenia przy niższych prędkościach przepływu gazu (Abu-Nabah, 2001;
Ochowiak, 2018). Jedną z prac, w której dokonano zestawienia korzyści wynikających
z zastosowania dodatkowego strumienia powietrza jest publikacja Fan i innych (2014).
Podczas badań, rozpylaniu poddawano paliwa o dużej lepkości (m.in. olej z jatrofy),
a następnie porównywano jakość uzyskiwanego aerozolu względem rozpylaczy bez
dodatkowego przepływu gazu. Analizowaną konstrukcję przedstawiono na rysunku 19.
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Rysunek 19. Rozpylacz pneumatyczny o przepływie zawirowanym (Fan i inni, 2004).

Wykazano, że rozpylacze w których zastosowano strumień powietrza są zdecydowanie
lepszym rozwiązaniem do rozpylania cieczy, których lepkość kinematyczna jest większa niż
7 mm2/s.
Przykłady omówionych wcześniej konstrukcji i zasady ich działania, przedstawiono
w tabeli 9 (Orzechowski i Prywer, 2008; Li i inni, 2012; Lefebvre i McDonell, 2017;
Włodarczak, 2016).
Tabela 9. Przykłady rozpylaczy wirowych.
Typ
rozpylacza

Zasada działania

Przykład rozwiązania konstrukcyjnego

rozpylacz
jednostopniowy
(ang. simplex)

Dwuzakresowy:
rozpylacz
dwustopniowy
(ang. duplex)
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Tabela 9. Przykłady rozpylaczy wirowych cd.

Dwudyszowy:

rozpylacz
upustowy (ang.
spill return)

rozpylacz
strumieniowowirowy

rozpylacz
pneumatyczny
o ruchu
zawirowanym
(rozpylacz
dwufazowy)
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3.6.

Symulacje numeryczne procesu rozpylania (CFD) - przegląd literaturowy

W celu przeprowadzenia dokładnych analiz mechanizmu rozpylania bardzo często
wykonywane są symulacje komputerowe z wykorzystaniem metod numerycznych dynamiki
płynów (ang. Computational Fluid Dynamics CFD). Symulacje CFD należą do
zaawansowanych narzędzi, umożliwiających rozwiązywanie zagadnień wykraczających poza
obszar stosowania innych metod inżynierskich. Ogólna zasada polega na rozwiązywaniu
równań różniczkowych cząstkowych opisujących ruch płynu dzięki wykorzystaniu mocy
obliczeniowej komputerów. Metodologia postępowania składa się z etapów, co przedstawiono
schematycznie na rysunku 20 (Kruszyński, 2016).

odwzorowanie
geometrii
obiektu
rzeczywistego

wybór modelu
matematycznego

wykonanie
obliczeń

ocena
wyników
analiz

analiza
czułości

raport z
symulacji

Rysunek 20. Etapy przeprowadzania procesu symulacji CFD (Kruszyński, 2016).

Poprawnie wykonana symulacja CFD dostarcza wielu korzyści. Na etapie projektowania
konstrukcji pozwala na ograniczenie liczby budowanych prototypów rozpylaczy, co wiąże się
ze znacznymi oszczędnościami. Umożliwia również prognozowanie otrzymywanego
charakteru strugi po modyfikacji geometrii lub zastosowaniu innych parametrów
operacyjnych procesu. Pozwala na wyznaczenie parametrów rozpylonej cieczy, których nie
można określić za pomocą niektórych podstawowych metod badawczych, jak np. profile
prędkości kropli. Obrazuje zjawiska zachodzące zarówno wewnątrz rozpylacza, jak i po
rozpyleniu cieczy.
Rozwój nauki oraz postęp technologii powodują konieczność wdrażania narzędzi
informatycznych, które wspomagają modelowanie operacji jednostkowych. W literaturze
można znaleźć coraz więcej publikacji dotyczących rozpylania w kontekście metod
numerycznych. Część z nich to porównywanie danych uzyskiwanych doświadczalnie
z raportem z symulacji. Na podstawie zbieżności informacji określa się wówczas poprawność
wykonanych obliczeń i dokonuje analiz, które były niemożliwe do przeprowadzenia bazując
jedynie na wynikach eksperymentalnych.
Uzyskanie korelacji pomiędzy geometrią rozpylacza, warunkami operacyjnymi procesu
a efektem rozpylania było celem wielu prac bazujących na metodach numerycznych
(Datta i Som, 2000; Belhadef i inni, 2012; Vashahi i inni, 2017; Gao i inni, 2018).
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Vashahi i inni (2017) w swojej pracy przedstawili hybrydowy rozpylacz wirowy
ukierunkowany na zastosowanie w rolnictwie. Celem było stworzenie takiej konstrukcji, która
umożliwiałaby przejście od rozpylania w formie pustego stożka cieczy do pełnego stożka.
Efekt ten uzyskano stwarzając możliwość na wydłużanie długości komory wirowej
w zależności od preferencji. Przeprowadzono symulację numeryczną CFD w oparciu o model
VOF (ang. Volume of Fluid). Uzyskane wyniki pozwoliły na określenie struktury
wewnętrznej przepływu w rozpylaczu, opis interakcji powietrza i wody w komorze wirowej,
jak i na zewnątrz rozpylacza oraz wyznaczenie kąta rozpylania, co przedstawia rysunek 21.
Na podstawie przeprowadzonych badań doświadczalnych pomierzono otrzymywane kąty
rozpylania. Parametr ten przyjęto jako kryterium porównawcze. Rozbieżność między
wynikami eksperymentalnymi a numerycznymi była niewielka stąd oceniono symulację jako
przeprowadzoną poprawnie. Określono liczbę zawirowań wzdłuż komory wirowej do otworu
wylotowego. Maksimum S odnotowano na wlocie do rozpylacza, następnie jej wartość
malała.

Rysunek 21. Wyniki otrzymane za pomocą symulacji CFD (Vashahi i inni, 2017).

Belhadef i inni (2012) przeprowadzili szereg badań eksperymentalnych wykorzystując
anemometrię fazowo-dopplerowską (PDA), pozwalających na wyznaczenie osiowej
prędkości kropel i średniej średnicy Sautera. Dane te następnie porównywano z wynikami
uzyskanymi za pomocą symulacji numerycznych. W celu dokonania obliczeń dla procesu
rozpylania wykorzystano model Eulera (obliczenia dotyczyły zakresu turbulentnego – duże
wartości liczb Rec i Wec), który udoskonalano aby osiągnąć jak najlepszą zbieżność
rezultatów otrzymanych obiema metodami. Przeprowadzenie symulacji CFD pozwoliło na
uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących m.in.: charakteru powstającego aerozolu
(kształtu strugi, stref recyrkulacji, rozkładu kropel), czy gradientów prędkości i ciśnienia.
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Przedmiotem badań Moona i innych (2009) był rozpylacz wirowy przeznaczony do
aplikacji w silnikach benzynowych, do wtrysku bezpośredniego. Analizowano różne warunki
pracy wtryskiwacza i wpływ jaki wywierają na uzyskiwany efekt rozpylania. Oprócz
przeprowadzonych badań eksperymentalnych opracowano symulacje numeryczną, dzięki
czemu zweryfikowano poprawność doświadczenia oraz zilustrowano dodatkowe zależności.
W ten sposób możliwe było określenie rozkładu ciśnienia powietrza, skorelowanie jego
wartości z trajektorią filmu cieczy, zdefiniowanie wiru recyrkulacyjnego oraz wyznaczenie
spadków ciśnienia wewnątrz strumienia wirowego.
Celem pracy Nishida i innych (2009) było opisanie procesu tworzenia się aerozolu
uzyskiwanego za pomocą rozpylacza przeznaczonego do bezpośredniego wtrysku, do
silników o zapłonie iskrowym. Dodatkowe wykonanie symulacji numerycznej pozwoliło na
poszerzenie zakresu danych dotyczących procesu. Dzięki CFD możliwe było m.in.: uzyskanie
rozkładu przestrzennego kropel oraz rozkładu ciśnienia.
Tonini i inni (2019) określali za pomocą symulacji numerycznych wpływ geometrii
rozpylacza oraz warunków operacyjnych na proces rozpylania w rozpylaczach mgły wodnej.
W tym celu zaimplementowano trójwymiarowe symulacje dużych wirów w oparciu
o metodologię VOF. Założono, że przepływ jest nieściśliwy i przebiega w warunkach
izotermicznych. Analizowano różnice uzyskiwanych efektów rozpylania za pomocą
rozpylaczy o komorach wirowych stożkowych i cylindrycznych o odmiennych wymiarach.
Ponadto modyfikacja geometrii dotyczyła także nachylenia kanałów wirowych. W tym
przypadku zbadano 5 różnych konfiguracji. Rozważano ciśnienia wtrysku w zakresie od 5 do
320 barów. Dzięki przeprowadzonym obliczeniom możliwe było pełne scharakteryzowanie
przepływu cieczy w rozpylaczu, ilościowe określenie liczby zawirowań w danym przekroju,
rozkładu strumienia pędu oraz określenie grubości formującego się pierścienia cieczy.
Kolejnym efektem pracy było stworzenie mapy wektorowej przepływu wewnątrz rozpylacza,
co przedstawiono na rysunku 22.
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Rysunek 22. Przykładowa mapa wektorowa przepływu na płaszczyźnie wzdłuż osi rozpylacza wewnątrz
komory wirowej; ciśnienie wtrysku 20 bar (Tonini i inni, 2019).

Wykonane symulacje numeryczne pozwoliły także na wyznaczenie charakterystycznych
reżimów przepływu oraz powiązanie ich z zadanymi ciśnieniami wtrysku cieczy.
Nouri-Borujerdi i Kebriaee (2012) przeprowadzili symulacje numeryczne przepływu
dwufazowego w rozpylaczach wirowych, w zakresie laminarnym i turbulentnym. Uzyskane
wyniki porównywali z danymi doświadczalnymi i wykazali rozbieżności < 10%. Badano
m.in.: kąt rozpylania oraz współczynnik wypływu. Podstawę obliczeń numerycznych
stanowiło uśrednione równanie Naviera-Stokesa w połączeniu z modelem naprężenia
Reynoldsa, w oparciu o metodologię VOF. Jednym z szczegółowych celów było uchwycenie
granicy faz między rdzeniem powietrznym a wodą (cieczą) i dokładne przeanalizowanie
zjawisk zachodzących na tym poziomie. Wykazano, że struktura przepływu wewnątrz
rozpylacza zmienia się wraz z przejściem cieczy z komory wirowej do otworu wylotowego.
Przepływ występujący w komorze mieszania można opisać za pomocą złożonego modelu
wiru Rankina. W dalszej kolejności następuje konwersja wiru Rankina w wir wymuszony.
Amini (2016) w swojej pracy przedstawił rozważania dotyczące przepływu cieczy
wewnątrz rozpylaczy wirowych bazując na obliczeniach numerycznych oraz danych
eksperymentalnych. Określał wpływ zmiany geometrii rozpylacza na generowany przepływ
zarówno dla przypadków lepkich, jak i nielepkich. Ponadto opisano warunki przepływu, które
powodują pokonanie sił lepkości przez siłę odśrodkową wirującego strumienia, w efekcie
czego indukowany jest rdzeń powietrzny. Wzrost liczby Reynoldsa dla cieczy powoduje
powstawanie rdzenia powietrznego o większej średnicy, co przekłada się na zredukowanie
grubości filmu cieczy w otworze wylotowym. Analizowanymi parametrami geometrycznymi
były: pole powierzchni otworu wlotowego, promień i wysokość (długość) w danych częściach
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rozpylacza. Wraz ze wzrostem HS/DS wykazano wzrost grubości filmu cieczy.
Antagonistyczny efekt wywołuje wzrost kąta stożka przejściowego komory wirowej.
Symulacje numeryczne pozwalające na przedstawienie rozkładu prędkości przepływu
fazy ciekłej i gazowej w odległości 9, 18, 36 i 72 mm od otworu wylotowego rozpylacza
wykonali w swojej pracy Qin i Loth (2016). Zastosowane podejście numeryczne pozwoliło na
stworzenie

poprawnych

symulacji

ze

szczegółowymi

charakterystykami

prędkości

i prognozami promieniowego strumienia masy. Uzyskane rezultaty zostały potwierdzone
eksperymentalnie.
Sun i inni (2018) wykonali symulacje numeryczne dla rozpylaczy wirowych
pełnostożkowych w oparciu o model Eulera-Lagrangiana (równanie Naviera Stockesa dla
przepływu burzliwego). Opracowane wyniki wykazują zbieżność z danymi doświadczalnymi.
W pracy skupiono się na opisie makrostruktury rozpylanej cieczy i charakteru przepływu.
W tabeli 10 przedstawiono krótkie podsumowanie wykonanego przeglądu literaturowego
dotyczącego celu prowadzenia symulacji numerycznych poszczególnych autorów publikacji
w tematyce rozpylania cieczy za pomocą rozpylaczy z przepływem zawirowanym.
Tabela 10. Podsumowanie przeglądu literaturowego.
Autor
Datta i Som, 2000
Moon i inni, 2009
Nishida i inni, 2009
Belhadef i inni, 2012
Nouri-Borujerdi i
Kebriaee, 2012
Amini, 2016
Qin i Loth, 2016
Vashahi i inni, 2017
Gao i inni, 2018
Sun i inni, 2018
Tonini i inni, 2019

Cel symulacji
fizyczne zrozumienie przepływu wewnątrz rozpylacza i mechanizmu formowania
natrysku na zewnątrz; uzyskanie zależności pomiędzy efektami rozpylania
a warunkami procesu
weryfikacja poprawności eksperymentu, wizualizacja ruchu wirowego i struktury
przepływu, określenie rozkładu ciśnienia i trajektorii filmu cieczy
uzyskanie rozkładu przestrzennego kropel oraz rozkładu ciśnienia
stworzenie modelu pozwalającego na opis silnie zawirowanego i anizotropowego
przepływu; uzyskanie pełnej charakterystyki powstającego aerozolu
uzyskanie profili prędkości cieczy w rozpylaczu, bilans energetyczny procesu,
scharakteryzowanie przepływu w rozpylaczu, opis przepływu na granicy faz
stworzenie kryterium do projektowania i oszacowania wydajności rozpylaczy,
zbadanie aspektu tworzenia się rdzenia powietrznego wewnątrz rozpylacza i fal na
powierzchni międzyfazowej,
przewidywanie struktury rozwoju rozpylanej cieczy wraz z odległością od otworu
wylotowego rozpylacza, uzyskanie profili prędkości cieczy
określenie struktury wewnętrznej przepływu, wyznaczenie kąta rozpylania, opis
interakcji powietrza i wody
rozważania i optymalizacja wydajności procesu rozpylania, prędkości
otrzymywanych kropel
opis makrostruktury rozpylanej cieczy i charakteru przepływu, wyznaczenie
charakterystycznych prędkości, określenie energii kinetycznej i turbulencji oraz
parowania kropel
scharakteryzowanie przepływu w rozpylaczu, powiązanie wpływu geometrii
rozpylacza z uzyskiwaną charakterystyką aerozolu
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4. Część eksperymentalna
4.1.

Stanowisko badawcze

Na rysunku 23 przedstawiono pierwsze stanowisko eksperymentalne, które zostało
zaadaptowane na potrzeby wyznaczenia oporów przepływu w badanych rozpylaczach oraz
określania

charakteru

przepływu.

Stanowisko

zostało

zaprojektowane

w

sposób

umożliwiający regulację natężenia przepływu gazu i badanej cieczy oraz pomiar spadków
ciśnienia na króćcach wlotowych. Do najważniejszych elementów stanowiska należały:
bateria rotametrów cieczowych firmy Krohne Messtechnik typu VA 40 (zakresy pomiarowe:
0,5–5 dm3/h, 4–40 dm3/h, 25–250 dm3/h, 100–1000 dm3/h), bateria rotametrów gazowych VA
40 (zakresy pomiarowe: 0,05–0,5 m3/h, 0,5–5 m3/h, 4,9–49 m3/h), sprężarka Metabo Mega
350-100D, termometr cyfrowy Center 309 firmy Center, cyfrowy miernik ciśnienia DigiComb
1900 firmy Tecsis oraz aparat fotograficzny Canon EOS-1D Mark III z lampą stroboskopową.
Sprężone przy użyciu sprężarki tłokowej powietrze oraz ciecz kierowano do odpowiednich
rotametrów, skąd następnie wpływały do rozpylacza. Natężenie przepływu gazu i cieczy
regulowano wykorzystując zawory grzybkowe. Badania prowadzono przy temperaturze
cieczy oraz gazu wynoszących 293±1 K. Podczas rozpylania objętościowe natężenie
przepływu cieczy wynosiło od 5 do 100 dm3/h, a gazu od 0,3 do 2 m3/h.

Rysunek 23. Schemat stanowiska badawczego 1:
1 – kompresor, 2 – rotametry gazowe, 3 – rotametry cieczowe, 4 – zbiornik, 5 – pompa, 6 – miernik ciśnienia,
7 – rozpylacz, 8 – aparat fotograficzny z lampą stroboskopową.
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Na rysunku 24 przedstawiono uproszczony schemat drugiego stanowiska pomiarowego,
które składało się ze: zbiornika ze stali kwasoodpornej, rotametrów firmy Krohne
Messtechnik typu VA 40, pompy CHI 2-30 firmy Grunfos Poland, termometru cyfrowego
Center 309 firmy Center, sprężarki Metabo Mega 350-100D, analizatora Spraytec firmy
Malvern Instruments oraz komputera z oprogramowaniem SOP. Stanowisko znajduje się
w Sieci Badawczej Łukasiewicz, w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w
Poznaniu. Zostało ono specjalnie przystosowane na potrzeby przeprowadzenia badań
eksperymentalnych. Badany rozpylacz umieszczono na suwnicy poruszającej się ze stałą
prędkością wa = 0,0495 m/s po prostoliniowym torze jazdy o długości la = 0,842 m. Odległość
pomiędzy otworem wylotowym rozpylacza a punktem pomiarowym wynosiła ha = 0,520 m.
Rozwiązanie takie pozwoliło na zbadanie rozkładu wielkości kropel oraz wyznaczenie kąta
rozpylania.

Rysunek 24. Schemat stanowiska badawczego 2:
1 – kompresor, 2 – rotametry gazowe, 3 – rotametr cieczowy, 4 – suwnica, 5 – rozpylacz, 6 – analizator
Spraytec, 7 – zbiornik, 8 – pompa, 9 – komputer.
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Rysunek 25 przedstawia główny element jednostki optycznej – analizator wielkości cząstek.
Urządzenie składa się z ławy optycznej, której zadaniem jest utrzymywanie nadajnika
emitującego wiązkę laserową i odbiornika (tj. zespołu soczewek i detektorów) w stabilnej
pozycji oraz włącznika.

Rysunek 25. Analizator wielkości cząstek Spraytec firmy Malvern Instruments.

W przypadku badania innego medium niż woda konieczne było każdorazowe przeskalowanie
rotametrów ze względu na to, że są one standardowo wyskalowane dla przepływu wody.
Polegało ono na pomiarze objętości wypływającej cieczy w jednostce czasu i stworzeniu
krzywej kalibracyjnej dla danego płynu.
Przygotowując analizator wielkości cząstek Spraytec do pomiarów wybrano soczewkę
750 mm, słuszną dla zastosowania w przypadku aerozoli, których średnice D50 należą do
zakresu 5–1600 µm. Podstawowym etapem przeprowadzenia procesu pomiarowego było
stworzenie standardowej procedury pomiarowej (SOP). Wybrano tryb pomiaru szybki
(rapid), o częstotliwości zbierania danych wynoszącej 10 Hz. Zdefiniowano czas trwania
pomiaru jako 40 s. Dokonano tego na podstawie wielokrotnej obserwacji pomiaru testowego.
Jest to interwał czasu pozwalający na dwukrotne przebycie drogi rozpylacza po
wyznaczonym torze. Aby zapewnić powtarzalność wyników próbki rozpylano zawsze z tego
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samego miejsca, zachowując stałą odległość aerozolu od strefy pomiarowej. Pomiary
powtarzano 10-krotnie.
W celu określenia rozkładu wielkości kropel w generowanym aerozolu koniecznym jest
przeprowadzenie wszystkich etapów procesu pomiarowego. Początkowo należy przygotować
i rozpylić ciecz, która ma zostać poddana analizie. Ciecz jest rozpylana pomiędzy
nadajnikiem a odbiornikiem (w strefie pomiarowej), przez którą przechodzi wiązka światła
laserowego helowo-neonowego. Optyka kolimacyjna ma na celu rozszerzenie wiązki
laserowej, aby uzyskać szeroką wiązkę równoległą. Światło lasera, zaburzone przez
przepływające krople, skupiane jest za pomocą modułu optycznego (soczewki Fouriera) na
detektorze. Moduł odbiornika wyposażony jest w odpowiedni układ detektorów
pozwalających na wychwytywanie wzorów rozproszenia światła na powstających strukturach
i ich konwersję na sygnał elektryczny. W dalszej kolejności zarejestrowany sygnał jest
poddawany analizie, przy użyciu odpowiedniego modelu optycznego, w celu obliczenia
rozkładu wielkości cząstek. Światło, które nie uległo rozproszeniu, trafia także na soczewkę
skupiającą Fouriera, a następnie przechodzi przez otwór na środku zespołu detektorów.
Natężenie światła nierozproszonego jest mierzone przez detektor 0 (zwany także detektorem
mocy lasera) co pozwala na uzyskanie informacji o transmisji światła. Wyniki są dostępne
w różnych formach, m.in. w postaci stabelaryzowanej, wykresów wraz z krzywymi
skumulowanymi, udziałów objętościowych poszczególnych frakcji. Oprogramowanie
umożliwia powtórną analizę wyników kompleksowo, jak i poszczególnych punktów
pomiarowych, a także porównywanie danych (poprzez nakładanie wykresów), czy obliczanie
wartości średnich. Kolejnym udogodnieniem jest możliwość eksportowania danych do innych
programów, w celu dokonywania dalszej, zgłębionej analizy. Na rysunku 26 przedstawiano
schematycznie zasadę pomiaru. Wielkość kropli wyznaczana jest na postawie zmierzonego
kąta rozproszenia światła. Odbiornik wyposażony jest w ponad 30 osobnych detektorów,
a każdy z nich przystosowany jest do zbierania światła rozproszonego w określonym zakresie
kątów. Między wielkością kropli a pomierzonym kątem rozproszenia istnieje zależność
odwrotnie proporcjonalna. W tabeli 11 zestawiono najważniejsze informacje dotyczące
nastaw analizatora oraz zastosowanej standardowej procedury pomiarowej.
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Rysunek 26. Zasada pomiaru systemu Spraytec.
Tabela 11. Charakterystyka procedury pomiarowej
Dane
Światło laserowe
Soczewka
Liczba detektorów
Nominalne średnice cząstek:
D0,5
D0,95
Minimalna odległość robocza
Tryb pomiaru
Częstotliwość zbierania danych
Czas trwania pomiaru

Informacje
wiązka o średnicy 10 mm i długości fali 632,8 nm
750 mm
33
5 do 1600 μm
2 do 2000 μm
500 mm
RAPID
10 Hz
40 s

Właściwości fizykochemiczne badanych cieczy określono przy wykorzystaniu reometru
rotacyjnego oraz tensjometru. Lepkość przy ścinaniu zmierzono za pomocą reometru
rotacyjnego Physica MCR 501 firmy Anton Paar (rysunek 27), przy użyciu układu
współosiowych cylindrów (rysunek 28). Reometry z serii MCR wyposażone są w łożyska
powietrzne, wraz z czujnikiem siły normalnej oraz systemem pomiaru szczeliny. Aparat
umożliwia pomiar momentu obrotowego w zakresie od 0,01 µNm do 300 mNm i częstości
obrotów od 10–5 do 628 rad/s. W celu stabilizacji temperatury podczas badań wykorzystano
układ Peltiera. Analizę przeprowadzono w zakresie szybkości ścinania od 10 do 1000 1/s,
w temperaturze 20±0,01 °C.
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Rysunek 27. Reometr rotacyjny Physica MCR 501.

Rysunek 28. Układ współosiowych cylindrów.

Równowagowe napięcie powierzchniowe badanych cieczy zmierzono za pomocą
tensjometru K9 produkcji Krüss GmbH, który przedstawiono na rysunku 29. Podczas badania
wykorzystywano metodę pierścieniową du Nouy'a. Przed przystąpieniem do każdego
z pomiarów naczynie, w którym umieszczane były próbki oraz sam pierścień platynowy
opalano nad palnikiem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia. Naczynie z testowaną
cieczą ustawiano na ruchomym termostatowanym stoliku, aby zachować zadaną temperaturę
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płynu. Pierścień zawieszano na metalowym drucie, aby umożliwić połączenie z układem
pomiaru siły. Maksymalny zakres pomiarowy urządzenia to 999,9 mN/m, a dokładność
pomiaru wynosiła 0,1 mN/m. Test polegał na pomiarze siły koniecznej do oderwania
platynowego pierścienia od powierzchni swobodnej badanej cieczy.

Rysunek 29. Tensjometr K9 produkcji Kruss GmbH.

Podczas badań eksperymentalnych wykorzystano rozpylacze dwufazowe o ruchu
zawirowanym. Rysunki 30 i 31 przedstawiają konstrukcje badanych rozpylaczy. Rozpylacze
składają się z dwóch króćców wlotowych dla gazu i cieczy o średnicy dp = 0,0025 m
i długości lp = 0,055 m, nachylonych pod kątem β = 30⁰, komory wirowej w kształcie ściętego
stożka oraz cylindrycznego otworu wylotowego o średnicy d0 = 0,0025 m i wysokości
l0 = 0,00125 m. W tabeli 12 przedstawiono charakterystyczne wymiary badanych rozpylaczy.
Króćce doprowadzające media umieszczono stycznie względem komory wirowej.
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Rysunek 30. Badane rozpylacze.

Rysunek 31. Badany rozpylacz – model 3d.

Tabela 12. Wymiary badanych rozpylaczy.
Rozpylacz
SA-1
SA-2
SA-3
SA-4
SA-5
SA-6
SA-7
SA-8
SA-9

Średnica komory
wirowej
DS [m]
0,020,0001
0,020,0001
0,020,0001
0,020,0001
0,020,0001
0,040,0001
0,040,0001
0,040,0001
0,040,0001
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Wysokość
komory wirowej
HS [m]
0,020,0001
0,040,0001
0,060,0001
0,070,0001
0,080,0001
0,020,0001
0,040,0001
0,060,0001
0,080,0001

Ponadto przebadano również rozpylacze o tej samej geometrii i różnym położeniu króćca
gazowego. W tym celu zaprojektowano cztery rozpylacze o stożkowej komorze, z centralnym
doprowadzeniem powietrza oraz stycznym doprowadzeniem cieczy. Charakterystykę
konstrukcji przedstawiono na rysunku 32 oraz w tabeli 13 Rozpylacze składają się z dwóch
króćców wlotowych: dla gazu (dpg = 0,0015 m) i cieczy (dpc = 0,004 m), komory wirowej
w kształcie ściętego stożka o średnicy DS = 0,02 m i wysokości HS = 0,02 m oraz
cylindrycznego otworu wylotowego o średnicy d0 = 0,0025 m i wysokości l0 = 0,001 m.
W tabeli 13 przedstawiono wymiar różnicujący badane rozpylacze (x – odległość osi symetrii
króćca gazowego od otworu wylotowego). Do projektowania wykorzystano oprogramowanie
AutoCAD. Następnie modele wydrukowano ze wzmocnionego ABS-u w technologii druku
przestrzennego FDM (ang. Fused Deposition Modeling).

Rysunek 32. Rozpylacze o zmiennym położeniu króćca gazowego.
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Tabela 13. Charakterystyka badanych rozpylaczy.
Rozpylacz:

Położenie króćca gazowego
(odległość od otworu wylotowego) x [m]

SAK-1

0,01900±0,00005

SAK-2

0,01325±0,00005

SAK-3

0,00750±0,00005

SAK-4

0,00175±0,00005

Rysunek 33. Badany rozpylacz – SAK-1 – model 3d.

Dane uzyskiwane na poszczególnych etapach badań poddawane były analizie matematycznej
oraz statystycznej z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Excel oraz Statistica 13
firmy StatSoft Polska (Astel, 2009; Wątroba, 2009; Marszałł i Kupcewicz, 2013). W celu
wyznaczenia równań korelacyjnych posłużono się procedurą estymacji nieliniowej
wykorzystując metodę najmniejszych kwadratów Levenberga–Marquardta.
4.2.

Płyny użyte w badaniach

Modelową cieczą, stanowiącą swoisty punkt odniesienia, była woda destylowana.
Medium gazowym było powietrze. Ponadto przebadano także wodne roztwory gliceryny
przygotowane na bazie 99,5% gliceryny, wodne roztwory polimerów: poliakryloamidu
(o nazwie handlowej Rokrysol WF2), soli sodowej karboksymetylocelulozy oraz gumy guar.
W tabeli 14 zebrano najistotniejsze informacje ogólne dotyczące analizowanych cieczy,
a w tabeli 15 zestawiono właściwości fizykochemiczne użytych płynów. Należy nadmienić,
że ciecz badawczą poddawano wstępnemu ścinaniu, co wpływało na jej właściwości
reologiczne. Przykładowo, przygotowany roztwór 0,1% wodnego roztworu Rokrysolu WF2
wykazywał cechy płynu nienewtonowskiego, jednak po wstępnym ścinaniu przy użyciu
pompy (po czasie 30 minut) wykazywał cechy płynu newtonowskiego. Można to
wytłumaczyć degradacją (pęknięciem) długich łańcuchów polimerowych na wiele krótszych,
co wpływało na końcową lepkość roztworu polimerowego. Wybór cieczy testowych związany
był z ich właściwościami. Wszystkie z badanych substancji są cieczami nietoksycznymi,
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bezpiecznymi,

wykazującymi

odmienne

właściwości

reologiczne,

szeroko

wykorzystywanymi w wielu gałęziach przemysłu oraz relatywnie ekonomicznymi.
Tabela 14. Informacje dotyczące badanych cieczy.
Ciecz testowa
Gliceryna
Rokrysol WF2 S

Producent
Polskie Odczynniki Chemiczne
PCC Exol SA

Na-CMC

Sigma-Aldrich

Guma guar

Sigma-Aldrich

Informacje
czystość 99,5%
wodny roztwór częściowo hydrolizowanego
poliakryloamidu; zawartość części stałych: 5–7 %
masowych, masa cząsteczkowa
2000000–4000000 Da
średnia masa cząsteczkowa: 700000 Da;
stopień podstawienia: DS 0,9

Tabela 15. Właściwości fizykochemiczne badanych płynów.
Płyn
powietrze
woda
46% wodny r-r
gliceryny
59% wodny r-r
gliceryny
69% wodny r-r
gliceryny
0,05% wodny roztwór
Rokrysolu WF2
(po ścinaniu)
0,1% wodny roztwór
Rokrysolu WF2
(po ścinaniu)
0,25% wodny roztwór
Rokrysolu WF2
(po ścinaniu)
0,5% wodny roztwór
Rokrysolu WF2
(po ścinaniu)
1% wodny roztwór
Rokrysolu WF2
(po ścinaniu)
0,25% wodny roztwór
Rokrysolu WF2
1% wodny roztwór
Rokrysolu WF2
0,05% wodny roztwór
Na-CMC
0,1% wodny roztwór
Na-CMC
0,2% wodny roztwór
Na-CMC
0,05% wodny roztwór
gumy guar
0,1% wodny roztwór
gumy guar
0,2% wodny roztwór
gumy guar

1,2
998

η [mPa⋅s]
0,02
1,00

k [Pa⋅s]
-

n [-]
-

σ [mN/m]
70,3

1122

4,95

-

-

68,1

1157

10,3

-

-

67,9

1180

21,1

-

-

67,0

999,5

1,27

-

-

70,2

999,5

1,43

-

-

70,2

999,5

2,07

-

-

70,0

999,6

2,57

-

-

69,9

999,6

2,84

-

-

69,8

999,5

-

0,0064

0,90

70,0

999,6

-

0,0612

0,66

69,8

999,5

-

0,0053

0,91

69,9

999,6

-

0,0134

0,85

69,2

999,8

-

0,0486

0,77

68,8

998,3

-

0,0021

0,97

68,3

998,8

-

0,0052

0,95

66,1

999,4

-

0,0368

0,76

64,8

ρ [kg/m3]
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4.2.1. Gliceryna
Gliceryna należy do związków organicznych z grupy trioli (rysunek 34). W warunkach
normalnych jest syropowatą, prawie bezbarwną, przezroczystą cieczą. Wykazuje silną
higroskopijność oraz hydrofilowość. Znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu,
m.in.: kosmetycznym, farmaceutycznym, jako substrat do produkcji barwników, płynów
chłodniczych itd.

Rysunek 34. Wzór strukturalny gliceryny.

4.2.2. Rokrysol WF-2
Rokrysol WF-2 jest roztworem jonowym poliakryloamidu, czyli syntetycznego
wielkocząsteczkowego polimeru o charakterze anionowym, tworzącym roztwory wykazujące
złożone właściwości reologiczne. Ma postać bezbarwnego żelu, a zawartość części stałych
wynosi 5–7 % masowych. Cechuje się nieograniczoną rozpuszczalnością w wodzie oraz
wysokim stopniem biodegradacji. Pod względem sztywności łańcucha polimerowego
klasyfikowany jest do grupy polimerów o łańcuchu elastycznym. Z uwagi na
wielokierunkowe działanie jest wykorzystywany np. do stabilizowania ścian otworów
wiertniczych, wspomagania procesu filtracji i jako zagęstnik, superplastyfikator, czy flokulant
w procesach oczyszczania ścieków i uzdatniania wody (Różańska, 2015). Wzór strukturalny
poliakryloamidu przedstawia rysunek 35.

Rysunek 35. Wzór strukturalny poliakryloamidu.

4.2.3. Sól sodowa karoboksymetylocelulozy
Sól sodowa karboksymetylocelulozy (Na-CMC) jest rozpuszczalną w wodzie,
eteryfikowaną solą celulozową. Powstaje w wyniku reakcji alkalicelulozy z chlorooctanem
sodu. Wzór strukturalny obrazuje rysunek 36 (Kukrety i inni, 2018).
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Rysunek 36. Wzór strukturalny soli sodowej karboksymetylocelulozy.

Sól sodowa karboksymetylocelulozy wykazuje hydrofilowy charakter, satysfakcjonujące
właściwości błonotwórcze i dużą lepkość oraz półsztywny łańcuch polimerowy. Jest to biały
lub szarawy sypki proszek, bezsmakowy, bezzapachowy. Znajduje szerokie zastosowanie
w wielu gałęziach przemysłu, m.in. jako środek zagęszczający, ale także jako wypełniacz,
błonnik pokarmowy, środek przeciwzbrylający, składnik lakierów, barwników i emulgator.
Wykorzystywana jest również jako modyfikator w roztworach substancji stosowanych do
ochrony roślin (Kukrety i inni, 2018).
4.2.4. Guma guar
Guma guar jest naturalnym, niejonowym, hydrofilowym polimerem węglowodanowym,
który znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle zwłaszcza spożywczym jako substancja
zagęszczająca, emulgująca, stabilizująca i żelująca. Wykazuje rozpuszczalność w wodzie
i umożliwia wytwarzanie roztworów o bardzo dużej lepkości. Ponadto spotykana jest
w przemyśle kosmetycznym i farmakologicznym. Określana jest jako substancja bezpieczna,
nietoksyczna, występuje w postaci proszku o sztywnym łańcuch polimerowym. Wzór
strukturalny przedstawiono na rysunku 37 (Aydogdu i inni, 2020).

Rysunek 37. Wzór strukturalny gumy guar.
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5. Analiza wyników
5.1. Właściwości reologiczne badanych cieczy
Wśród właściwości rozpylanych cieczy kluczowym czynnikiem wpływającym na proces
rozpylania jest lepkość (Bocheński, 2004; Karolewicz i inni, 2009; O’Sullivan i inni, 2019;
Dafsari i inni, 2019). Przeprowadzono szereg badań eksperymentalnych, na podstawie
których opracowano wykresy przedstawiające zależność lepkości od szybkości odkształcenia.
Badania przeprowadzono w zakresie szybkości ścinania (𝛾̇ ) od 10 do 1000 1/s. Na rysunkach
38–42 przedstawiono przykładowe otrzymane krzywe lepkościowe.

Rysunek 38. Zależność lepkości dynamicznej od szybkości ścinania dla wodnych roztworów gliceryny
o różnym stężeniu.
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Rysunek 39. Zależność lepkości dynamicznej od szybkości ścinania dla wodnych roztworów Rokrysolu WF2
o różnym stężeniu – po wstępnym ścinaniu.

Rysunek 40. Zależność lepkości dynamicznej od szybkości ścinania dla wybranych wodnych roztworów
Rokrysolu WF2 o różnym stężeniu – przed wstępnym ścinaniem.
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Rysunek 41. Zależność lepkości dynamicznej od szybkości ścinania dla wodnych roztworów soli sodowej
karboksymetylocelulozy o różnym stężeniu.

Rysunek 42. Zależność lepkości dynamicznej od szybkości ścinania dla wodnych roztworów gumy guar
o różnym stężeniu.

Rysunek 38 ilustruje zależność lepkości dynamicznej od szybkości ścinania dla wodnych
roztworów gliceryny o różnym stężeniu. Zauważyć można, że wraz ze wzrostem stężenia
gliceryny w roztworze otrzymywano wyższe wartości lepkości. W przypadku roztworów
gliceryny lepkość dynamiczna nie zmienia się wraz ze wzrostem szybkości ścinania, co jest
charakterystyczne dla płynów newtonowskich. Taki sam trend zaobserwowano dla wodnych
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roztworów Rokrysolu WF2, które poddano wstępnemu ścinaniu, co zobrazowano na
rysunku 39.
Zaprezentowane na rysunkach 40–42 zależności lepkości dynamicznej od szybkości
ścinania dla badanych wodnych roztworów polimerów wskazują, że są to płyny
nienewtonowskie. Na rysunku 40 przedstawiono krzywe lepkościowe dla wybranych
wodnych roztworów Rokrysolu WF2 przed wstępnym ścinaniem (bezpośrednio po
przygotowaniu roztworu). Wzrost szybkości ścinania skutkował zmniejszeniem się lepkości
dynamicznej badanych płynów, co jest charakterystyczne dla płynów rozrzedzanych
ścinaniem. Tak samo w przypadku wszystkich badanych stężeń wodnych roztworów soli
sodowej karboksymetylocelulozy zaobserwowano zmniejszanie się lepkości dynamicznej
wraz ze wzrostem szybkości ścinania. Im większe było stężenie analizowanego roztworu, tym
większe zanotowano wartości współczynnika lepkości dynamicznej. W przypadku wodnych
roztworów gumy guar, dla najwyższego badanego stężenia wynoszącego 0,2% otrzymano
taki sam trend. 0,1% oraz 0,05% wodne roztwory gumy guar wykazują jedynie nieznaczny
spadek lepkości wraz ze wzrostem szybkości ścinania. W przypadku 0,05% stężenia
w końcowym etapie badania (dla szybkości ścinania 500–1000 1/s) zaobserwowano stałą
wartość lepkości dynamicznej. Roztwory polimerowe o niskich stężeniach często wykazują
charakter zbliżony do płynów newtonowskich.
W celu wyznaczenia charakterystycznych parametrów reologicznych dla cieczy
nienewtonowskich wykreślono odpowiednie zależności naprężenia ścinającego od szybkości
ścinania. Do opisu właściwości reologicznych wodnych roztworów polimerowych
wykorzystano model potęgowy Ostwalda-de Wael’a o postaci:
𝜏 = 𝑘 ∙ 𝛾̇ 𝑛

(59)

gdzie:
k – współczynnik konsystencji,
n – charakterystyczny wskaźnik płynięcia.
Zależność 57 w przypadku płynów newtonowskich upraszcza się do postaci:
𝜏 = 𝑘 ∙ 𝛾̇

(60)

5.2. Charakterystyka przepływu dwufazowego
Jednym z charakterystycznych modułów bezwymiarowych wykorzystywanych do opisu
procesu rozpylania dwufazowego jest stosunek masowego natężenia przepływu gazu do
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masowego natężenia przepływu cieczy wyrażony jako GLR (wzór (18)). Różnica ciśnień
między cieczą i gazem powoduje odmienne masowe natężenie przepływu dwóch faz przy
danym ciśnieniu, co jest główną przyczyną stosowalności wyżej wymienionego modułu
(Li i inni, 2012). W celu scharakteryzowania przepływu wewnętrznego w badanych
konstrukcjach wyznaczono wartości bezwymiarowych liczb Reynoldsa determinujące
przepływ mediów w danym zakresie oraz stosunku GLR, co przedstawiono na rysunku 43.

Rysunek 43. Zależność modułu GLR od liczb kryterialnych Reynoldsa.

Zaproponowane rozwiązanie konstrukcyjne generuje zawirowany przepływ wewnętrzny
obu mediów. Aby opisać ruch wirowy możliwym jest zastosowanie wzoru na liczbę
zawirowań. W pracy wykorzystano równanie dla przepływu dwufazowego zaproponowane
w monografiach (Liu i Bai, 2015; Rao i inni, 2019) o następującej postaci:
𝑅

𝑆𝑡𝑝 =

𝑅

𝑔
∫0 𝜌𝑔 𝑢𝑔 𝑤𝑔 𝑟 2 𝑑𝑟 + ∫𝑅 𝜌𝑐 𝑢𝑐 𝑤𝑐 𝑟 2 𝑑𝑟
𝑔

𝑅
𝑅(∫0 𝑔 𝜌𝑔 𝑢𝑔 2 𝑟𝑑𝑟

𝑅

+ ∫𝑅 𝜌𝑐 𝑢𝑐 2 𝑟𝑑𝑟)

(61)

𝑔

gdzie:
R – wymiar charakterystyczny komory wirowej (promień komory wirowej w płaszczyźnie,
w której analizowany jest przepływ),
w – składowa styczna prędkości.
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Wzór (59) powstał na podstawie analizy przepływu zawirowanego w układzie gaz-ciecz
(Ochowiak, 2013) i z uwzględnieniem definicji postaci liczby zawirowań dla przepływu
jednofazowego (Moon i inni, 2009):
𝑆=

∫ 𝜌𝑢𝑤𝑟𝑑𝐴
𝑅 ∫ 𝜌𝑢2 𝑑𝐴

(62)

Wybraną zależność wartości liczby zawirowań Stp od warunków przepływu, wyrażonego
w postaci stosunku GLR, dla rozpylacza SA-1 przedstawiono na rysunku 44.

Rysunek 44. Zależność wartości liczby zawirowań od modułu GLR.

Zauważyć można, że wraz ze wzrostem wartości GLR obserwowano spadek wartości liczby
zawirowań. Wynika z tego, że wzrost udziału fazy gazowej powoduje jej zmniejszenie.
Na liczbę zawirowań wpływa również geometria rozpylacza. Wraz ze wzrostem średnicy
komory wirowej wzrasta wartość liczby zawirowań. Natomiast wzrost wysokości komory
wirowej, dla rozpylaczy o tej samej średnicy, skutkował niższymi wartościami Stp.
Przepływ w rozpylaczach dwufazowych z ruchem zawirowanym jest zjawiskiem bardzo
złożonym. Powietrze i ciecz dostarczane są do rozpylacza poprzez króćce wlotowe, w tym
przypadku dodatkowo pochylone pod kątem 30°. Mieszanie obu faz, tj. gazu i rozpylanej
cieczy, odbywa się wewnątrz rozpylacza, w komorze wirowej (komorze mieszania). Do
otworu wylotowego transportowana jest już mieszanina dwufazowa. Ponadto w osi
rozpylacza tworzy się charakterystyczny dla ruchu wirowego w pełni rozwinięty rdzeń
powietrza. Pozwala to przypuszczać, że układ dwufazowy opuszczając otwór wylotowy
rozpylacza ma postać pierścienia, a strukturę przepływu wewnętrznego można określić jako
strukturę pierścieniową. Struktura w przepływie dwufazowym jest funkcją sił występujących
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w układzie, działających odpowiednio na fazę gazową i ciekłą. Największy wpływ mają siły
bezwładności, lepkości, wyporu, ciśnienia i napięcia powierzchniowego (Ochowiak, 2014).
W celu scharakteryzowania przepływu rozpylanej cieczy przy danych parametrach
nastawczych procesu wykonano serię zdjęć podczas badań dotyczących wody. Na rysunkach
45–46 przedstawiono, jak zmieniał się charakter przepływu wraz ze wzrostem natężenia
przepływu powietrza i cieczy, dla wybranego rozpylacza.
Można zauważyć, że charakter rozpylanej strugi znacząco zmienia się wraz z warunkami
przepływu – prędkościami przepływu poszczególnych faz. Wzrost natężenia przepływu
cieczy, przy tym samym natężeniu przepływu gazu, powoduje poprawę procesu rozpylania.
Bardzo istotną zmienną jest także wielkość strumienia objętościowego gazu. Zadane
objętościowe natężenie przepływu powietrza wpływa na strukturę przepływu całej mieszaniny
dwufazowej. Zarówno natężenie przepływu gazu, jak i cieczy decyduje o charakterze
powstającej strugi, jej zasięgu, kontrakcji oraz kącie rozpylania. Zwiększenie przepływu
jednej fazy (podczas rozpylania wielofazowego) powoduje istotne zmiany w przepływie
drugiej z faz.
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Rysunek 45. Etapy rozpylania – rozpylacz SA-1:
a) Rec = 707, b) Rec = 1410, c) Rec = 2820; d) Rec = 4230, e) Rec = 5640, f) Rec = 7060.

103

Rysunek 46. Etapy rozpylania – rozpylacz SA-1:
a) Rec = 10600, b) Rec = 14100.

Uwzględniając fakt, że otwór wylotowy jest wypełniony mieszaniną powietrza i cieczy
w proporcji wynikającej z zadanych natężeń przepływu mediów wykreślono zależność
prędkości cieczy od liczby Reynoldsa cieczy, przy różnych liczbach Reynoldsa gazu, co
przedstawiono na rysunku 47.

Rysunek 47. Zależność prędkości cieczy w otworze wylotowym od liczby Reynoldsa cieczy na wlocie
rozpylacza, dla różnych liczb Reynoldsa gazu.

W celu pełnego scharakteryzowania przepływu oszacowano promień rdzenia powietrznego
powstającego w otworze wylotowym rozpylacza, w zależności od parametrów przepływu, co
przedstawiono na rysunku 48.
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Rysunek 48. Przykładowa zależność promienia rdzenia gazowego w funkcji liczby Reynoldsa dla cieczy, przy
różnych liczbach Reynoldsa gazu, rozpylacz SA-3.

Wraz ze wzrostem liczby Reynoldsa cieczy, przy stałej wartości liczby Reynoldsa gazu,
promień rdzenia powietrznego ulega zmniejszeniu, co związane jest z faktem, że większa
objętość cieczy wypełnia wówczas otwór wylotowy. Analogicznie, przy stałej wartości liczby
Reynoldsa cieczy, promień rdzenia powietrza wzrastał wraz ze wzrostem liczby Reynoldsa
gazu.
5.3. Analiza współczynnika wypływu
Współczynnik wypływu to jeden z najistotniejszych parametrów wydajnościowych
rozpylacza, wyrażający istniejące opory przepływu związane z występującymi w nim
spadkami

ciśnienia

(Som

i

Mukherjee,

1980;

Orzechowski

i

Prywer,

1991;

Broniarz-Press i inni, 2009; Roguski i inni, 2012; Ochowiak, 2014). Pierwszym etapem
analizy współczynnika wypływu dla danych rozpylaczy było przeprowadzenie badań
eksperymentalnych dla przepływu jednofazowego (bez udziału fazy gazowej). Działanie takie
miało na celu rozważenie zdolności pracy rozpylacza w takim trybie, a także stworzenie
możliwości do porównywania otrzymanych wyników z danymi literaturowymi, dotyczącymi
rozpylania jednofazowego. Przepływ jednofazowy traktowany jest jako punkt odniesienia,
a dogłębnej analizie poddano przepływ dwufazowy.
5.3.1. Przepływ jednofazowy
Na rysunku 49 przedstawiono przykładowe zależności spadków ciśnienia dla badanych
rozpylaczy w funkcji liczby Reynoldsa cieczy.
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Rysunek 49. Zależność spadków ciśnienia od liczby Reynoldsa cieczy dla badanych rozpylaczy.

Wraz ze wzrostem natężenia przepływu cieczy (a tym samym liczby Reynoldsa cieczy)
zauważalny jest wzrost spadku ciśnienia na rozpylaczu. Obserwowane spadki ciśnienia
związane

są

także

z

geometrią

rozpylacza.

Zależności

pomiędzy

inwariantem

geometrycznym, jakim jest stosunek wysokości komory wirowej do jej średnicy (HS/DS),
można zaobserwować podczas indywidualnej interpretacji wyników dla dwóch grup
rozpylaczy, zróżnicowanych ze względu na średnicę komory wirowej. Zarówno w grupie
I rozpylaczy – dla której średnica komory wirowej wynosiła DS = 0,020 m, jak
i II – DS = 0,040 m zauważyć można spadek wartości ΔP wraz ze wzrostem stosunku HS/DS.
Rozpylacze o średnicy komory wirowej DS = 0,040 m pozwalały na uzyskanie mniejszych
wartości ΔP niż rozpylacze o średnicy DS = 0,020 m, przy tym samym stosunku HS/DS.
Odpowiednie zależności, uzyskane podczas rozpylania wody prezentują rysunki 50–51.
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Rysunek 50. Zależności spadków ciśnienia w funkcji stosunku HS/DS, Rec = 10600.

Rysunek 51. Zależności spadków ciśnienia w funkcji stosunku HS/DS, Rec = 14100.

Na podstawie uzyskanych danych, dla zadanych parametrów, korzystając z równania (13)
obliczono wartości współczynnika wypływu. W procesie rozpylania kluczowe znaczenie ma
zakres przepływu turbulentnego (Orzechowski i Prywer, 2008; Lefebvre i McDonell, 2017).
Wartości współczynnika wypływu dla przepływu jednofazowego turbulentnego (gdy wartości
stabilizowały się i utrzymywały niemal na stałym poziomie, Rec > 10000) dla badanych
rozpylaczy przedstawiono w tabeli 16 oraz na rysunku 52.
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Rysunek 52. Zależność współczynnika wypływu od liczby Reynoldsa cieczy w zakresie turbulentnym dla
badanych rozpylaczy o średnicy DS = 0,02 m.
Tabela 16. Uśrednione wartości współczynników wypływu w zakresie turbulentnym dla badanych rozpylaczy.
Rozpylacz
SA-1
SA-2
SA-3
SA-4
SA-5
SA-6
SA-7
SA-8
SA-9

CD, turb
0,30
0,30
0,31
0,34
0,43
0,30
0,38
0,41
0,46

Wraz ze wzrostem wartości stosunku HS/DS obserwowano wzrost wartości współczynnika
wypływu. Rozpylacze o większej średnicy komory wirowej generowały wyższe wartości
współczynnika wypływu niż odpowiadające im rozpylacze o mniejszej średnicy. Zależności
te przedstawiono na rysunku 53.

Rysunek 53. Zależność wartości współczynnika wypływu w zakresie turbulentnym przepływu jednofazowego
od HS/DS badanych rozpylaczy, Rec = 14100.
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Analizę wpływu geometrii rozpylacza na otrzymywane wartości współczynnika wypływu
należałoby

omówić

szerzej

i

etapowo.

Zgodnie

z

doniesieniami

literaturowymi

(Som i Mukherjee, 1980; Orzechowski i Prywer, 1991; Orzechowski i Prywer, 2008;
Lefebvre i McDonell, 2017; Cui i inni, 2017) kluczowe znaczenie w przypadku rozpylaczy
wirowych mają wymiary otworu wylotowego oraz komory mieszania. Wpływ kształtu,
długości i średnicy otworu wylotowego na wartość współczynnika wypływu był szczegółowo
omawiany w pracach Ochowiak (2014) oraz Włodarczak (2016).
Analiza uzyskanych danych wykazała jednoznacznie, że wartość współczynnika wypływu
wzrasta ze wzrostem wysokości komory HS. Wraz ze wzrostem wysokości komory wirowej,
przy zachowaniu jej stałej średnicy, obserwuje się zmniejszenie wartości kąta stożka
przejściowego. Powoduje to mniejszą kontrakcję strugi, co przekłada się na zmniejszenie
krętu i wzrost wartości CD.
Kolejny etap badań obejmował rozpylanie cieczy różniących się podstawowymi
właściwościami. Działanie takie miało na celu zbadanie wpływu lepkości i gęstości cieczy
oraz charakteru płynu na współczynnik wypływu.
Na rysunku 54 przedstawiono dane uzyskane podczas rozpylania wody oraz wodnych
roztworów gliceryny dla rozpylacza SA–1.

Rysunek 54. Przykładowa zależność współczynnika wypływu od liczby Reynoldsa cieczy; rozpylacz SA–1.

Wraz ze wzrostem liczby Reynoldsa cieczy (co wynika ze wzrostu natężenia przepływu oraz
zmian właściwości cieczy – zmniejszenia lepkości i/lub wzrostu gęstości) obserwowano
nieznacznie niższe wartości współczynnika wypływu. Trend ten jest słuszny w przypadku
każdej badanej cieczy. Wodne roztwory gliceryny, wraz ze wzrostem stężenia, cechowały się
wyższą lepkością i gęstością. Skutkowało to innym zakresem przepływu przy tym samym
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zadanym objętościowym natężeniu przepływu cieczy. Dla roztworów gliceryny uzyskiwano
niższe wartości liczby Reynoldsa cieczy niż dla wody traktowanej w tym przypadku jako
ciecz wzorcową (punkt odniesienia). Wartości współczynnika wypływu w zakresie
laminarnym i przejściowym zmniejszały się wraz ze wzrostem lepkości cieczy. Z badań
wynika, że istnieje pewna lepkość cieczy, dla której wartość współczynnika wypływu jest
maksymalna. Wówczas zanika zawirowanie i ciecz wypływa całym otworem wylotowym.
Dalszy wzrost lepkości cieczy skutkuje wzrostem oporów tarcia, a tym samym zmniejszeniem
strumienia masy.
Na rysunku 55 zilustrowano zależność wartości współczynnika wypływu od liczby
Reynoldsa cieczy dla wybranego rozpylacza podczas rozpylania wody oraz cieczy
nienewtonowskich, jakimi są wodne roztwory soli sodowej karboksymetylocelulozy.

Rysunek 55. Przykładowa zależność współczynnika wypływu od liczby Reynoldsa cieczy – woda oraz wodne
roztwory Na-CMC; rozpylacz SA–1.

Zaobserwowano, że w tym przypadku uzyskiwano niższe wartości współczynnika wypływu
dla roztworów polimerowych niż dla wody. Współczynnik wypływu w funkcji liczby
Reynoldsa cieczy dla zobrazowanego zakresu przepływu stabilizuje się przy pewnej
określonej wartości.
Na rysunkach 56 i 57 porównano dane uzyskiwane podczas rozpylania tych samych
cieczy, przy tych samych warunkach procesowych (objętościowe natężenie przepływu cieczy
𝑉𝑐̇ = 2,78 ∙ 10−5 m3 /s), dla różnych konstrukcji. Analizowany zakres dotyczy przepływu
turbulentnego.
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Rysunek 56. Zależność współczynnika wypływu od geometrii konstrukcji; rozpylacze o DS = 0,02 m.

Rysunek 57. Zależność współczynnika wypływu od geometrii konstrukcji; rozpylacze o DS = 0,04 m.

Analizując wykresy przedstawione na rysunkach 56 i 57 można zauważyć niewielkie różnice
w wartościach współczynnika wypływu otrzymywanych dla danej konstrukcji, dla różnych
cieczy. Roztwory soli sodowej Na-CMC pozwalały na otrzymywanie praktyczne takich
samych wartości CD jak dla wody, co wynika z bardzo zbliżonej wartości gęstości
porównywanych cieczy. W przypadku rozpylaczy o średnicy komory wirowej DS = 0,02 m,
w zakresie HS/DS ≤ 3 wartość współczynnika wypływu jest prawie stała. Po przekroczeniu tej
wartości obserwowano wzrost wartości CD dla każdej z badanych cieczy. Rozpylacze
o średnicy komory wirowej DS = 0,04 m wykazywały monotoniczny wzrost wartości
współczynnika wypływu wraz ze wzrostem stosunku HS/DS.
Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano równanie korelacyjne wiążące
geometrię badanych układów, parametry operacyjne procesu (wyrażone poprzez liczbę
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Reynoldsa cieczy) z wartością współczynnika wypływu. Zaproponowana korelacja powstała
na podstawie modyfikacji równań przedstawionych w pracach Bohra (2004) oraz Włodarczak
(2016) i przybiera postać:
3

−0,33

𝑙0 1,15 𝑑0 𝐴
𝜂𝑐
𝐶𝐷 = {[𝑅𝑒𝑐 −0,45 ∙ 64 ∙ ( )
∙( ) ∙(
)
𝑑0
𝐷𝑆
𝜂𝑤𝑜𝑑𝑦

+ 54] + [

𝑑
1 − 𝐷0
𝑆

𝐶𝐷,𝑡𝑢𝑟𝑏

]}𝐵 + 𝐶
(63)

𝑑0 −0,175
∙( )
± 15%
𝐻𝑆
Modyfikacji równania dokonano z uwagi na fakt, że analizowane rozpylacze różnią się
konstrukcją. Szczegółowe wartości stałych oraz wykładników wyznaczono przy użyciu
programu Statistica 13 i przedstawiono w tabeli 17.
Tabela 17. Wartości stałych oraz wykładników wyznaczonych dla zaproponowanej korelacji.

Rozpylacz

𝑯𝑺
𝑫𝑺

∈< 𝟎, 𝟓; 𝟑)

𝑯𝑺
𝑫𝑺

∈< 𝟑; 𝟒 >

wartość
0,080
-0,285
0,185

A
B
C
Rozpylacz
A
B
C

Równanie to jest słuszne dla 𝑅𝑒𝑐 ∈< 75; 14500 >,
𝜂𝑐

wartość
0,300
-0,310
0,205
𝑙0
𝑑0

= 0,5,

𝑑0
𝐷𝑆

∈< 0,0625; 0,125 >,

𝑑

𝜂𝑤𝑜𝑑𝑦

∈< 1; 21,1 >; 𝐻0 ∈< 0,03125; 0,125 >.
𝑆

Ciecz wypływając z otworu wylotowego zajmuje przekrój pierścieniowy, co
schematycznie przedstawiono na rysunku 58.

Rysunek 58. Schemat wypełnienia cieczą otworu wylotowego rozpylacza.
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Strumień objętości cieczy w otworze wylotowym można przedstawić jako:
𝑉𝑐̇ = 𝐴 ∙ 𝑢 = 𝜀 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟02 ∙ 𝑢

(64)

Przekształcając zależność (64) i wykorzystując wzór na stopień wypełnienia otworu
(równanie (18)) można wyznaczyć promień rdzenia gazu, jako:
𝑟𝑟 = √𝑟02 −

𝑉𝑐̇
𝜋∙𝑢

(65)

Problematyczną kwestią jest wyznaczenie wartości prędkości osiowej w otworze wylotowym.
Można jednak zgodnie z danymi literaturowymi (Orzechowski i Prywer, 1991) odczytać
z zamieszczonego wykresu, bezwymiarowy promień rdzenia gazowego w przekroju
wylotowym, definiowany jako:
𝑆′ =

𝑟𝑟 ′
𝑟0

(66)

Jego wartość zależy jedynie od geometrii rozpylacza, a dokładnie od geometrycznej stałej
rozpylacza, wyrażonej zależnością (16). W tabeli 18 zestawiono obliczone powyższą metodą
wartości promienia rdzenia dla poszczególnych konstrukcji.
Tabela 18. Wartości promienia rdzenia powietrznego w otworze wylotowym obliczone na podstawie wykresu
w monografii Orzechowski i Prywer (1991).
rr’ [mm]
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,13
1,13
1,13
1,13

Rozpylacz
SA-1
SA-2
SA-3
SA-4
SA-5
SA-6
SA-7
SA-8
SA-9

Zauważyć można, że wartość rr’ zależy bezpośrednio od średnicy komory wirowej. Wraz ze
wzrostem średnicy komory promień rdzenia powietrza w otworze wylotowym powinien
wzrastać. Sposób ten nie uwzględnia jednak wpływu parametrów pracy rozpylacza.
Inną możliwością jest wyznaczenie promienia rdzenia powietrza w otworze wylotowym
przekształcając zależność określającą współczynnik wypływu podaną przez Orzechowskiego
i Prywera (1991):
𝜀
2−𝜀

𝐶𝐷 = 𝜀√
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(67)

Otrzymana postać uzależniająca stopień wypełnienia otworu wylotowego od wartości
współczynnika wypływu to funkcja sześcienna:
0 = 𝜀 3 + 𝐶𝐷2 ∙ 𝜀 − 2 ∙ 𝐶𝐷2

(68)

Na rysunku 59 przedstawiono zmianę wartości rdzenia powietrza na wylocie rozpylacza
w funkcji geometrii konstrukcji, wyrażonej przez stosunek HS/DS.

Rysunek 59. Zależność promienia rdzenia powietrza w otworze wylotowym rozpylacza od wartości stosunku
HS/DS dla ReC = 14100.

Zgodnie z tym sposobem rozwiązania problemu zauważyć można, że wraz ze wzrostem
stosunku HS/DS następuje zmniejszenie powstającego rdzenia powietrza w otworze
wylotowym rozpylacza. Najbardziej widoczne jest to w grupie rozpylaczy o średnicy
DS = 0,02 m, po przekroczeniu HS/DS = 3.
Na rysunku 60 przedstawiono wpływ warunków procesu rozpylania na wielkość tworzącego
się rdzenia powietrza. Obserwuje się nieznaczną zmianę wielkości rdzenia powietrza dla
większości analizowanych przypadków wraz ze wzrostem liczby Reynoldsa przepływającej
cieczy (Rec). Jedynie rozpylacz SA-1 wykazuje trend rosnący tej funkcji.
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Rysunek 60. Zależność wielkości rdzenia powietrza w otworze wylotowym rozpylacza od liczby Reynoldsa dla
cieczy.

5.3.2. Przepływ dwufazowy
Na rysunkach 61–62 przedstawiono przykładowe zależności odnotowanych spadków
ciśnienia od liczby Reynoldsa cieczy (wody) dla wybranych rozpylaczy, przy różnych
liczbach Reynoldsa gazu. Porównywane rozpylacze różniły się wymiarami komory wirowej,
natomiast stosunek wysokości komory do jej średnicy był taki sam i wynosił HS/DS = 1.

Rysunek 61. Zależność wartości spadków ciśnienia w funkcji liczby Reynoldsa cieczy dla rozpylacza SA-1.
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Rysunek 62. Zależność spadków ciśnienia w funkcji liczby Reynoldsa cieczy dla rozpylacza SA-7.

Zauważyć można, że wraz ze wzrostem wartości Reg, jak i Rec, spadki ciśnienia wzrastają.
Spośród porównywanych rozpylaczy, przy wyższych natężeniach przepływu cieczy, niższe
wartości spadków ciśnienia obserwowano dla układu SA-7 (DS = 0,04 m). Ponadto
zwiększenie średnicy komory wirowej (przy tym samym stosunku HS/DS) skutkuje
zawężeniem obszaru rozrzutu wyników – przy tej samej wartości liczby Reynoldsa dla cieczy
różnice między otrzymanymi wartościami ΔP dla różnych liczb Reynoldsa dla gazu były
mniejsze niż w przypadku rozpylacza SA-1.
Na rysunkach 63–64 przedstawiono zależności spadków ciśnienia w funkcji liczby Reynoldsa
cieczy uzyskane podczas rozpylania wody, dla wszystkich badanych rozpylaczy.
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Rysunek 63. Zależność spadków ciśnienia od liczby Reynoldsa cieczy dla badanych rozpylaczy o średnicy
DS = 0,02 m; Reg = 19800.

Rysunek 64. Zależność spadków ciśnienia od liczby Reynoldsa cieczy dla badanych rozpylaczy o średnicy
DS = 0,04 m; Reg = 19800.

W przypadku każdej konstrukcji dla analizowanej zależności obserwowano trend rosnący.
Najwyższe wartości ΔP uzyskano dla rozpylacza SA-3 (HS/DS = 3; DS = 0,02 m), a najniższe
dla układu SA-7. Zauważyć można, że rozpylacze o mniejszej średnicy (DS = 0,02 m) przy
tym samym stosunku (HS/DS) pozwalają na uzyskanie wyższych wartości spadków ciśnienia
niż rozpylacze o większej średnicy (DS = 0,04 m).
Na rysunkach 65–68 przedstawiono przykładowe zależności wartości współczynnika
wypływu od bezwymiarowych liczb Reynoldsa gazu i cieczy dla wybranych rozpylaczy. Na
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podstawie analizy danych przedstawionych na rysunkach 65–68 zauważyć można, że na
wartość współczynnika wypływu wpływają zarówno warunki przeprowadzenia procesu
rozpylania (wyrażone poprzez liczby Reynoldsa), jak i geometria rozpylacza. Obserwacje te
znajdują liczne potwierdzenia w danych literaturowych

(Jedelsky i inni, 2009;

Ochowiak i inni, 2010; Jedelsky i Jicha, 2011), co omówiono w części teoretycznej niniejszej
pracy.

Rysunek 65. Zależność współczynnika wypływu od liczb Reynoldsa cieczy i gazu
dla rozpylacza SA-1, HS/DS = 1.
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Rysunek 66. Zależność współczynnika wypływu od liczb Reynoldsa cieczy i gazu
dla rozpylacza SA-2, HS/DS = 2.

Rysunek 67. Zależność współczynnika wypływu od liczb Reynoldsa cieczy i gazu
dla rozpylacza SA-6, HS/DS = 0,5.
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Rysunek 68. Zależność współczynnika wypływu od liczb Reynoldsa cieczy i gazu
dla rozpylacza SA-7, HS/DS = 1.

Wartość współczynnika wypływu cieczy wzrasta wraz ze zwiększaniem wartości Rec,
natomiast wraz ze wzrostem wartości Reg – maleje. Maksymalne wartości zostały zanotowane
przy skrajnych warunkach – maksymalne natężenie przepływu cieczy (tym samym
maksymalna liczba Reynoldsa dla cieczy) i minimalne natężenie przepływu gazu.
Wraz ze wzrostem wysokości komory wirowej, przy zachowaniu tej samej średnicy,
zaobserwowano wzrost wartości współczynnika wypływu (rysunki 65 i 66). W przypadku,
gdy wartość stosunku charakterystycznych wymiarów komory wirowej HS/DS była stała
(wynosiła 1) wyższe wartości współczynnika wypływu występowały dla konstrukcji
o większej średnicy oraz wysokości (rysunki 65 i 68). Wzrost średnicy komory wirowej, przy
stałej wysokości, również skutkował wzrostem wartości CD (rysunki 65 i 67).
Na wartość współczynnika wypływu wpływają również właściwości rozpylanej cieczy, ze
szczególnym uwzględnieniem jej lepkości i gęstości. Wpływ tych parametrów uwidacznia się
szczególnie intensywnie po przekroczeniu pewnych wartości lepkości cieczy oraz dla
wyższych natężeń przepływu cieczy. W celu pełnej charakteryzacji badanych rozpylaczy
przeprowadzono pomiary spadków ciśnienia podczas rozpylania cieczy różniących się
charakterem (ciecze newtonowskie i nienewtonowskie) oraz gęstością i lepkością, które
wyszczególniono w tabeli 15.
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Na rysunku 69 przedstawiono zależność współczynnika wypływu od liczby Reynoldsa
gazu, przy prędkości wlotowej cieczy wynoszącej wc = 0,566 m/s, dla testowanych wodnych
roztworów gliceryny oraz dla wody.

Rysunek 69. Zależność współczynnika wypływu od liczby Reynoldsa gazu, dla wodnych roztworów gliceryny
oraz wody; wc=0,566 m/s, rozpylacz SA-2.

Zauważyć można, że w analizowanym zakresie przepływu (dla wody, przy tej prędkości
cieczy Rec = 1415) nie obserwuje się znaczącego wpływu właściwości cieczy na wartość
współczynnika wypływu. We wszystkich analizowanych przypadkach wraz ze wzrostem
liczby Reynoldsa gazu wartości współczynnika wypływu malały.
Na rysunku 70 zilustrowano zależność współczynnika wypływu od liczby Reynoldsa
cieczy, przy stałej Reynoldsa gazu wynoszącej Reg = 9450.

Rysunek 70. Zależność współczynnika wypływu od liczby Reynoldsa cieczy, dla wodnych roztworów gliceryny
oraz wody, rozpylacz SA-1.

Wraz ze wzrostem liczby Reynoldsa cieczy wzrastały uzyskiwane wartości współczynnika
wypływu. Wzrost stężenia roztworu (wzrost lepkości cieczy) skutkował wyższymi
wartościami współczynnika wypływu przy tej samej liczbie Reynoldsa. Charakter krzywych
jest zbliżony.
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Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano równanie słuszne dla tego typu
konstrukcji o postaci:
𝐶𝐷 = 0,0822 ∙

𝐶𝐷,𝑡𝑢𝑟
𝐺𝐿𝑅 0.53

(69)

W równaniu tym CD,tur jest wartością współczynnika wypływu cieczy podczas przepływu
jednofazowego turbulentnego (tabela 16) i uwzględnia kształt oraz wymiary otworu
wylotowego. Równanie jest słuszne dla GLR od 0,003 do 0,504 (co odpowiada zakresowi
liczb

Reynoldsa

cieczy

𝑅𝑒𝑐 = (40; 14150)

oraz

liczb

Reynoldsa

gazu

𝑅𝑒𝑔 = (2830; 18900). Rozbieżności pomiędzy wartościami uzyskanymi doświadczalnie
i wartościami uzyskanymi z równania (66) nie przekraczają ±15%. Przedstawiona zależność
jest zmodyfikowaną formą równania z pracy Ochowiaka (2014).
Na rysunkach 71–72 przedstawiono zależności wartości współczynnika wypływu w funkcji
liczby Reynoldsa gazu otrzymane eksperymentalnie oraz wyznaczone z zaproponowanej
korelacji, a także przykładowe modele opisujące przepływ dwufazowy.

Rysunek 71. Wartości współczynnika wypływu w funkcji liczby Reynoldsa gazu, dla Rec = 700,
rozpylacz SA-1.
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Rysunek 72. Wartości współczynnika wypływu w funkcji liczby Reynoldsa gazu, dla Rec = 1410,
rozpylacz SA-1.

Można zauważyć, że zaproponowana korelacja pozwala otrzymać wartości współczynników
wypływu najbliższe uzyskanym eksperymentalnie, w całym przebadanym zakresie pomiarów.
Równanie zaprezentowane w pracy Chen i Lefebvre (1994) przedstawione w tabeli 4 daje
zawyżone wartości. Należy nadmienić, że nie uwzględnia ono w żaden sposób wpływu
geometrii rozpylacza. Opracowana przez Jedelsky’ego i Jichę (2011) zależność (równanie
(25)) uwzględnia zarówno wpływ geometrii, warunków operacyjnych procesu, jak
i właściwości rozpylanej cieczy.
5.4.

Analiza kąta rozpylania

Kąt rozpylania oszacowano z zależności trygonometrycznych. Znając prędkość przesuwu
suwnicy, na której umieszczono rozpylacz oraz czas, po którym został zarejestrowany ostatni
punkt (t), możliwe jest określenie jednej z przyprostokątnych powstającego trójkąta (x).
Drugą stanowi odległość pomiędzy otworem wylotowym rozpylacza a punktem pomiarowym
(ha). Stosunek długości tych przyprostokątnych jest równy tangensowi połowy kąta
rozpylania. Schematycznie zasadę pomiaru zilustrowano na rysunku 73.
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Rysunek 73. Zasada pomiaru kąta rozpylania.

W celu weryfikacji poprawności obliczeń oraz zwizualizowania charakteru rozpylonej
strugi wykonano serię zdjęć pomiarowych, przy danych parametrach operacyjnych. Na
podstawie zarejestrowanych obrazów, przy wykorzystaniu oprogramowania AutoCAD,
zgodnie z przedstawioną w części teoretycznej pracy definicją, zmierzono kąt utworzony
pomiędzy dwoma prostymi liniami wzdłuż wypływającego z rozpylacza strumienia. Obraz
rozpylanej cieczy rejestrowano w czasie 0,1 s, a dokładność pomiarowa kąta rozpylania
wynosiła ±2°. Czas ekspozycji był dostatecznie długi, aby zarejestrować średni obrys
rozpylonego strumienia (Chen i Lefebvre, 1994; Ochowiak, 2014). Fazy przepływu
omówiono w rozdziale 5.2 niniejszej pracy. Na rysunku 74 przedstawiono przykładowy
pomiar kąta rozpylania na podstawie wykonanego zdjęcia wykorzystując program AutoCAD.

Rysunek 74. Pomiar kąta rozpylania - weryfikacja metody - rozpylacz SA-2, Rec = 1410, Reg = 19800; θ = 46°.
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Na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych zaobserwowano, że wartość
kąta rozpylania zależy od parametrów pracy (natężenia przepływu cieczy i gazu), wymiarów
geometrycznych rozpylacza oraz właściwości rozpylanej cieczy.
Przedstawiając wpływ parametrów zasilania rozpylacza w postaci bezwymiarowego
modułu GLR na kąt rozpylania uzyskano zależność nieliniową, co zobrazowano na rysunku
75.

Rysunek 75. Zależność wartości kąta rozpylania od modułu GLR dla rozpylacza SA-1; testowana ciecz – woda.

Analizując otrzymane wyniki dla danego natężenia przepływu cieczy (zadanej liczby
Reynoldsa dla cieczy) można określić trend funkcji θ = f(GLR) jako rosnący. Jednakże bez
podziału uwzględniającego Rec, dla wszystkich naniesionych punktów, trudno byłoby określić
jednoznaczny wpływ parametrów operacyjnych na badaną wielkość kąta rozpylania.
W związku z tym, w dalszej części pracy zdecydowano się przedstawiać zmienne w funkcji
odpowiednio Rec lub Reg.
Na rysunkach 76–79 zilustrowano korelacje wartości kąta rozpylania od liczby Reynoldsa
dla cieczy i gazu, dla wybranych rozpylaczy. Cieczą użytą w badaniach była woda. Wraz ze
wzrostem liczby Reynoldsa cieczy obserwowano wzrost kąta rozpylania. Jest to zgodne
z doniesieniami literaturowymi (Harrison i inni, 1999; Rashad i inni, 2016). Wzrost liczby
Reynoldsa gazu skutkował początkowo wzrostem kąta rozpylania, następnie stabilizacją
wartości, a w niektórych przypadkach dalej jej nieznacznym spadkiem. Najszerszy zakres
w uzyskiwanych wartościach kąta rozpylania uzyskano w przypadku rozpylacza SA-1 (także
dla tej konstrukcji zanotowano wartość najwyższą kąta rozpylania). Najmniejszy wpływ
warunków operacyjnych zanotowano dla rozpylacza SA-2. W przypadku rozpylacza SA-3,
dla którego stosunek HS/DS = 3, zaobserwowano najniższe wartości kąta rozpylania.
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Rysunek 76. Zależność kąta rozpylania od liczby Reynoldsa gazu i cieczy, rozpylacz SA-1.

Rysunek 77. Zależność kąta rozpylania od liczby Reynoldsa gazu i cieczy, rozpylacz SA-2.
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Rysunek 78. Zależność kąta rozpylania od liczby Reynoldsa gazu i cieczy, rozpylacz SA-3.

Rysunek 79. Zależność kąta rozpylania od liczby Reynoldsa gazu i cieczy, rozpylacz SA-7.
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Na rysunku 80 przedstawiono zależności kąta rozpylania przy tych samych warunkach
pracy (Rec = 4230, Reg = 6605) w funkcji geometrii użytego rozpylacza. Wykazano, że wraz
ze zwiększeniem stosunku HS/DS wartość kąta rozpylania malała. Szczególnie istotną zmianę
obserwowano, gdy stosunek rozważanego inwariantu geometrycznego mieścił się w zakresie
𝐻𝑆 ⁄𝐷𝑆

wynosił

około

2,75–3.

Zaobserwowano

również

różnice

w

wartościach

otrzymywanych kątów rozpylania dla konstrukcji posiadających tę samą wartość stosunku
HS/DS przy różnych średnicach komory wirowej.

Rysunek 80. Zależność kąta rozpylania od geometrii rozpylacza.

Na rysunku 81 przedstawiono otrzymane wartości kąta rozpylania w funkcji liczby
Reynoldsa dla cieczy, podczas rozpylania wody, za pomocą wszystkich analizowanych
konstrukcji, przy stałej liczbie Reynoldsa dla gazu wynoszącej Reg = 9450.

Rysunek 81. Zależność kąta rozpylania w funkcji liczby Reynoldsa dla cieczy, dla analizowanych konstrukcji.

128

Można zauważyć, że trzy konstrukcje spośród porównywanych rozpylaczy wyraźnie
odbiegają wartościami otrzymywanych kątów rozpylania od pozostałych. Są to rozpylacze
oznaczone jako SA-3, SA-4 oraz SA-5, które charakteryzują się średnicą komory wirowej
DS = 0,02 m oraz odpowiednio stosunkiem HS/DS = 3, 3,5 i 4. Potwierdza to wcześniejsze
obserwacje sugerujące, że gdy wartość inwariantu geometrycznego HS/DS ≥ 3 obserwuje się
niższe wartości kąta rozpylania. Wzrost wysokości komory wirowej powoduje generowanie
dodatkowych oporów tarcia, co skutkuje spadkiem momentu ilości ruchu, a to przekłada się
na zmniejszenie otrzymywanego kąta rozpylania.
Zgodnie z danymi literaturowymi istotny wpływ na wartość kąta rozpylania ma lepkość
cieczy (Ochowiak i inni, 2012). Aby potwierdzić tę korelację kolejny etap badań obejmował
pomiar kątów rozpylania w zależności od właściwości rozpylanej cieczy.
W przypadku płynów newtonowskich (wody, wodnych roztworów gliceryny oraz
wodnych roztworów Rokrysolu WF2 po wstępnym ścinaniu) zauważono nieznaczny wpływ
lepkości na kąt rozpylania formowanej strugi w funkcji liczby Reynoldsa dla cieczy, przy tej
samej liczbie Reynoldsa gazu, co przedstawiono na rysunkach 82–83. Najwyższe wartości
kąta rozpylania uzyskiwano dla wody.

Rysunek 82. Zależność kąta rozpylania w funkcji liczby Reynoldsa dla cieczy, płyny newtonowskie, rozpylacz
SA-1, Reg = 9450.
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Rysunek 83. Zależność kąta rozpylania w funkcji liczby Reynoldsa dla cieczy, płyny newtonowskie, rozpylacz
SA-6, Reg = 9450.

Należy jednak pamiętać, że rozpylając ciecze o różnych właściwościach, przy tym samym
zadanym objętościowym natężeniu przepływu cieczy, uzyskuje się różne wartości liczby
Reynoldsa cieczy. Jednakowa wartość objętościowego natężenia przepływu cieczy może
skutkować zatem przepływem turbulentnym dla jednego z mediów, podczas gdy dla drugiego
będzie to wciąż przepływ laminarny. Na rysunku 84 przedstawiono zależność kąta rozpylania
w funkcji objętościowego natężenia przepływu cieczy, przy stałym objętościowym natężeniu
przepływu gazu dla wybranego rozpylacza. Dla wszystkich analizowanych cieczy przebieg
funkcji 𝜽 = 𝒇(𝑽𝒄̇ ) ma zbliżony charakter. Wzrost objętościowego natężenia przepływu
cieczy skutkował wyższymi wartościami kątów rozpylania. Wraz ze wzrostem lepkości
roztworu, przy tym samym natężeniu przepływu cieczy obserwowano niższe wartości kąta
rozpylania.
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Rysunek 84. Zależność kąta rozpylania w funkcji objętościowego natężenia przepywu cieczy, płyny
𝐦𝟑
newtonowskie, rozpylacz SA-1, 𝑽𝒈̇ = 𝟐, 𝟕𝟖 ∙ 𝟏𝟎−𝟒 [ ] (Reg = 9450).
𝐬

Analizując rozpylanie wodnych roztworów gliceryny przy tym samym natężeniu
przepływu cieczy oraz zmiennej liczbie Reynoldsa dla gazu wykazano, że wraz ze wzrostem
lepkości roztworu (wraz ze wzrostem stężenia) otrzymywano mniejsze kąty rozpylania
(rysunki 85–86). W zależności od analizowanej konstrukcji rozrzut otrzymywanych wyników
był zmienny. Spośród porównywanych na rysunkach 84–85 rozpylaczy większe rozbieżności
w wartości kąta rozpylania, w zależności od rodzaju użytego płynu zaobserwowano dla
rozpylacza SA-1.

Rysunek 85. Wpływ wzrostu lepkości cieczy na otrzymywany kąt rozpylania dla wodnych roztworów gliceryny
– rozpylacz SA-1, 𝑽̇𝒄 = 𝟖, 𝟑𝟑 ∙ 𝟏𝟎−𝟔 𝐦𝟑 /𝐬.
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Rysunek 86. Wpływ wzrostu lepkości cieczy na otrzymywany kąt rozpylania dla wodnych roztworów gliceryny
– rozpylacz SA-6, 𝑽̇𝒄 = 𝟖, 𝟑𝟑 ∙ 𝟏𝟎−𝟔 𝐦𝟑 /𝐬.

Podobną tendencję obserwowano w przypadku cieczy nienewtonowskich. Dodanie
niewielkiej ilości polimeru do rozpuszczalnika o charakterze newtonowskim powoduje
zmniejszenie

kąta

rozpylania,

co

jest

zgodne

z

doniesieniami

literaturowymi

(Mun i inni, 1999). Wpływ dodatku soli sodowej karboksymetylocelulozy na uzyskiwany kąt
rozpylania przedstawiono na rysunkach 87–90. Analizując funkcję 𝜃 = 𝑓(𝑅𝑒𝑔 ) przy
𝑉𝑐̇ można zauważyć, że po przekroczeniu pewnej wartości Reg następuje stabilizacja wartości
kąta rozpylania lub nieznaczny spadek (rysunki 89 i 90).

Rysunek 87. Wpływ dodatku polimerowego w różnych stężeniach na otrzymywany kąt rozpylania
𝟑
– rozpylacz SA-1, 𝑽𝒈̇ = 𝟐, 𝟕𝟖 ∙ 𝟏𝟎−𝟒 𝐦 ⁄𝐬 (Reg = 9450).
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Rysunek 88. Wpływ dodatku polimerowego w różnych stężeniach na otrzymywany kąt rozpylania
𝟑
– rozpylacz SA-3, 𝑽𝒈̇ = 𝟐, 𝟕𝟖 ∙ 𝟏𝟎−𝟒 𝐦 ⁄𝐬 (Reg = 9450).

Rysunek 89. Wpływ dodatku polimerowego w różnych stężeniach na otrzymywany kąt rozpylania
𝟑
– rozpylacz SA-1, 𝑽̇𝒄 = 𝟏, 𝟏𝟏 ∙ 𝟏𝟎−𝟓 𝐦 ⁄𝐬.

Rysunek 90. Wpływ dodatku polimerowego w różnych stężeniach na otrzymywany kąt rozpylania
𝟑
– rozpylacz SA-3, 𝑽̇𝒄 = 𝟏, 𝟏𝟏 ∙ 𝟏𝟎−𝟓 𝐦 ⁄𝐬.
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Na rysunku 91 zestawiono wartości otrzymywanych kątów rozpylania w funkcji liczby
Reynoldsa cieczy, przy stałej liczbie Reynoldsa gazu dla wybranych konstrukcji, podczas
rozpylania wody oraz 0,1% wodnego roztworu gumy guar.

Rysunek 91. Zależność kąta rozpylania dla różnych konstrukcji w funkcji liczby Reynoldsa cieczy; 0,1% wodny
roztwór gumy guar i woda; Reg = 9450.

Zarówno w przypadku rozpylania wody, jak i wodnych roztworów gliceryny, wodnych
roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy, czy wodnych roztworów gumy guar
zanotowano rosnącą zależność kąta rozpylania w funkcji natężeń przepływu cieczy.
Analizując rysunek 91 można zauważyć, że różnice pomiędzy otrzymywanymi wartościami
kąta rozpylania są większe pomiędzy poszczególnymi rozpylaczami, gdy medium
badawczym była woda. Podczas rozpylania 0,1% wodnego roztworu gumy guar zarówno
wpływ geometrii rozpylacza, jak i warunków operacyjnych na kąt rozpylania jest znacznie
mniejszy.
Również Rizk i Lefebvre (1987) wykazali odwrotną zależność pomiędzy wartością kąta
rozpylania a lepkością cieczy. Dafsari i inni (2019) zmniejszenie kąta rozpylania wraz ze
wzrostem lepkości cieczy wyjaśniają wzrostem strat energii oraz zmniejszeniem momentu
pędu cieczy. Wpływ lepkości cieczy jest zatem zjawiskiem złożonym składającym się
z dwóch przeciwstawnych efektów. Wartość lepkości cieczy determinuje opór przepływu
przez układ. Wzrost lepkości wpływa tym samym na zmniejszenie zawirowania przepływu,
a sam przepływ staje się bardziej laminarny (uwarstwiony). Duża lepkość cieczy może
kolokwialnie ujmując „utrudniać” rozpylanie poprzez zmniejszenie poszczególnych
składowych prędkości cieczy.
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Wykorzystując analizę wymiarową wyznaczono bezwymiarową zależność kryterialną
opisującą kąt rozpylania dla badanego typu rozpylaczy o postaci:
𝜃
𝐻𝑆 𝐵
𝐻𝑆 𝐸
𝐶
𝐷
𝑡𝑔 = 𝐴 ∙ ( ) ∙ 𝑅𝑒𝑐 ∙ 𝑅𝑒𝑔 ∙ ( ) ± 12%
2
𝐷𝑆
𝑑0

(70)

Szczegółowe wartości wykładników wyznaczono przy użyciu programu Statistica 13
i przedstawiono w tabeli 19. Korelacja powstała na podstawie modyfikacji wzorów
zaprezentowanych w pracach Wójtowicza i Kotowskiego (2008) oraz Włodarczak (2016).
Tabela 19. Wartości stałych z równania (68) na poziomie ufności 95%.
Rozpylacz

𝑯𝑺
𝑫𝑺

∈< 𝟎, 𝟓; 𝟑)

𝑯𝑺
𝑫𝑺

∈< 𝟑; 𝟒 >

wartość
0,050
-0,007
0,062
0,110
0,106

A
B
C
D
E
Rozpylacz
A
B
C
D
E

wartość
0,186
-1,735
0,020
0,040
0,529

Jako wartość krytyczną przyjęto stosunek HS/DS = 3 i na tej podstawie wyznaczono dwie
grupy rozpylaczy. Pierwszą grupę stanowiły rozpylacze dla których ten inwariant
geometryczny był w zakresie <0,5; 3), drugą zaś konstrukcje o HS/DS ≥ 3. Zaproponowana
𝐻

zależność jest słuszna dla 𝐷𝑆 ∈ (0,5; 4), 𝑅𝑒𝑐 ∈ (40; 14150), 𝑅𝑒𝑔 ∈ (2830; 18900) oraz
𝑆

𝐻𝑆
𝑑0

∈

(8; 32). Wartość R wynosi 0,859 dla rozpylaczy o stosunku HS/DS ∈ < 0,5; 3) oraz 0,970 dla
rozpylaczy o stosunku HS/DS ∈ < 3; 4 >.
Na rysunku 92 przedstawiono zależność tangensa kąta rozpylania od liczby Reynoldsa gazu
przy stałej wartości liczby Reynoldsa cieczy (Rec = 2820), dla wybranego rozpylacza
uzyskane na podstawie danych doświadczalnych, obliczeń z zaproponowanej korelacji (wzór
(67)), a także równań dostępnych w literaturze.
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Rysunek 92. Zależność tangensa kąta rozpylania od liczby Reynoldsa gazu dla rozpylacza SA-1.

Zależności uzyskane na podstawie wzorów zaprezentowanych przez Giffen i Massey’a (1950)
oraz Wójtowicza i Kotowskiego (2008) nie uwzględniają wpływu parametrów operacyjnych
na kąt rozpylania, a jedynie właściwości rozpylanej cieczy lub geometrię rozpylacza.
W związku z tym rozbieżności pomiędzy danymi eksperymentalnymi, a wartościami tangensa
kąta rozpylania wyznaczonymi z tych wzorów są największe. W literaturze wciąż brakuje
równań pozwalających na oszacowanie parametrów rozpylonej strugi w przypadku
rozpylaczy dwufazowych z wewnętrznym mieszaniem faz. Dlatego zasadnym wydaje się
wyprowadzenie zależności opartej na licznych eksperymentach uwzględniającej przepływ
dwufazowy.
5.5.

Analiza objętościowych rozkładów średnic kropel

Do opisu populacji kropel i ich rozmiarów w rozpylonej strudze cieczy zastosowano
histogramy. Wielkości kropel uzyskano wykorzystując metodę dyfrakcji laserowej omówioną
szczegółowo w podrozdziale pracy dotyczącym stanowiska badawczego.
Na rysunku 93 przedstawiono przykładowe rozkłady wielkości kropel rozpylonej wody
uzyskane dla rozpylacza SA-3 przy zmiennej wartości Rec oraz stałym Reg. Na podstawie
otrzymanych wyników można zauważyć, że dla większej wartości liczby Reynoldsa cieczy
powstaje więcej kropel o dużych średnicach, przy mniejszym udziale kropel średnich. Udział
objętościowy najmniejszych kropel ulega niewielkiemu zmniejszeniu.
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Rysunek 93. Przykładowe objętościowe rozkłady wielkości kropel dla rozpylacza SA-3
przy liczbie Reynoldsa gazu Reg = 9450:
a) Rec = 2820, b) Rec = 5640.

Wpływ na udział objętościowy kropel z danego przedziału wielkości ma także natężenie
przepływu gazu. Na rysunku 94 przedstawiono wyniki w postaci histogramów uzyskane
podczas rozpylania wody, dla rozpylacza SA-9, przy stałej liczbie Reynoldsa cieczy
i zmiennej liczbie Reynoldsa gazu.
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Rysunek 94. Przykładowe objętościowe rozkłady wielkości kropel dla rozpylacza SA-9
przy liczbie Reynoldsa cieczy Rec = 4230:
a) Reg =2830, b) Reg= 9450.

Można zauważyć, że zmiana natężenia przepływu powietrza (zmiana Reg) powoduje znaczne
różnice w objętościowych rozkładach wielkości kropel. Wzrost Reg przy tym samym Rec, dla
danej konstrukcji, skutkuje otrzymywaniem znacznie większego udziału objętościowego
kropel o małych i średnich średnicach oraz ograniczeniem udziału kropel o największych
rozmiarach. Sam wykres przybiera postać zbliżoną do rozkładu normalnego.
Wpływ wymiarów geometrycznych rozpylacza na objętościowy rozkład średnic kropel
obrazuje rysunek 95. Przy stałej wartości Rec i Reg oraz większym stosunku HS/DS otrzymano
mniej kropel o większych średnicach.
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Rysunek 95. Przykładowe objętościowe rozkłady wielkości kropel w aerozolu
uzyskane dla różnych rozpylaczy (Rec = 2820; Reg = 9450)
a) SA-1 (HS/DS = 1), b) SA-3 (HS/DS = 3).

Rysunek 96 przedstawia objętościowy rozkład wielkości kropel w rozpylanej strudze
uzyskany dla konstrukcji SA-7, dla której stosunek rozważanego inwariantu geometrycznego
HS/DS = 1, przy czym średnica komory wirowej DS = 0,04 m. Warunki operacyjne procesu
były takie same jak w rozważanych wcześniej przypadkach (Rec = 2820; Reg = 9450).
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Rysunek 96. Przykładowy objętościowy rozkład wielkości kropel w aerozolu
uzyskany dla rozpylacza SA-7
(Rec = 2820; Reg = 9450).

Porównując rysunek 95a oraz 96 można zauważyć, że wzrost średnicy komory wirowej przy
zachowaniu tej samej wartości HS/DS skutkował otrzymywaniem większego udziału
objętościowego kropel o dużych rozmiarach.
Na rysunkach 97–100 zestawiono histogramy uzyskane podczas rozpylania 46% wodnego
roztworu gliceryny dla wybranych rozpylaczy.

Rysunek 97. Objętościowe rozkłady wielkości kropel w aerozolu – rozpylacz SA-1;
46% wodny roztwór gliceryny; Rec =960; Reg = 6600.
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Rysunek 98. Objętościowe rozkłady wielkości kropel w aerozolu – rozpylacz SA-2;
46% wodny roztwór gliceryny; Rec =960; Reg = 6600.

Rysunek 99. Objętościowe rozkłady wielkości kropel w aerozolu – rozpylacz SA-6;
46% wodny roztwór gliceryny; Rec =960; Reg = 6600.
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Rysunek 100. Objętościowe rozkłady wielkości kropel w aerozolu – rozpylacz SA-8;

46% wodny roztwór gliceryny; Rec = 960; Reg = 6600.

Z każdego przedstawionego wykresu (rysunki 97–100) można odczytać znaczący wzrost
udziału kropel o największych rozmiarach, co związane jest z prawie pięciokrotnie większą
lepkością 46% wodnego roztworu gliceryny w porównaniu do lepkości wody. Także
w przypadku rozpylania tego medium zaobserwowano, że wzrost wysokości komory wirowej
skutkował ograniczeniem udziału objętościowego największych kropel.
Na rysunkach 101–102 przedstawiono przykładowe objętościowe rozkłady rozmiarów
średnic kropel uzyskanych dla rozpylacza SA-1 oraz SA-7 przy tych samych parametrach
operacyjnych procesu, dla różnych cieczy – wody oraz roztworów polimerowych.
Porównując otrzymane wyniki można zauważyć, że dodatek polimeru skutkuje przede
wszystkim redukcją udziału objętościowego powstających kropel o średnich średnicach oraz
większym udziałem kropel o średnicach dużych. Jest to efekt pożądany w przypadku aplikacji
omawianych rozpylaczy chociażby w określonych obszarach rolnictwa, gdzie jednym z celów
jest ograniczenie liczby kropel o najmniejszych rozmiarach. 0,2% wodny roztwór soli
sodowej karboksymetylocelulozy generował powstawanie większej liczby kropel o średnich
rozmiarach niż w przypadku 0,1% wodnego roztworu Rokrysolu WF-2. Histogramy
otrzymane dla roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy najbardziej odbiegały od
rozkładu normalnego, przyjmując charakter multimodalny (rysunek 102b).
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Rysunek 101. Przykładowy rozkład wielkości kropel dla rozpylacza SA-1 dla Vc = 5,56⋅10-6 m3/s, Reg = 9450:
a) woda b) 0,2% roztwór Na-CMC c) 0,1% roztwór WF-2.
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Rysunek 102. Przykładowy rozkład wielkości kropel dla rozpylacza SA-7 dla Vc = 5,56⋅10-6 m3/s, Reg = 9450:
a) woda b) 0,2% roztwór Na-CMC.

5.6.

Analiza promieniowych rozkładów średnic kropel

Równie ważną daną w procesie rozpylania jak rozmiar powstających kropel jest rozkład
wielkości kropel wzdłuż osi rozpylania. Pełny (trójwymiarowy) rozkład wielkości kropel
obejmuje rozkład obwodowy i promieniowy (Zbrożek i Prasuła, 2009). W większości
zastosowań procesu rozpylania kluczowe znaczenie ma rozkład promieniowy. Pozwala on
określić jednorodność oraz symetrię strumienia rozpylonych kropel.
Na otrzymywany rozkład wielkości kropel wpływają zarówno warunki operacyjne
procesu, jak i geometria rozpylacza, czy właściwości rozpylanej cieczy. Rysunki 103 i 104
przedstawiają przykładowe rozkłady promieniowe średnic kropel uzyskane dla wybranych
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rozpylaczy przy zmiennych zadawanych natężeniach przepływu mediów. Zmienna
r uwzględniona na rysunkach oznacza odległość od osi aerozolu (osi rozpylacza).

Rysunek 103. Rozkład promieniowy średnich średnic kropel w aerozolu uzyskany dla rozpylacza SA-2, podczas
rozpylania wody przy liczbie Reynoldsa gazu Reg = 9450.

Rysunek 104. Rozkład promieniowy średnich średnic kropel w aerozolu uzyskany dla rozpylacza SA-1 podczas
rozpylania wody przy liczbie Reynoldsa cieczy Rec = 4230.

Można zaobserwować, że większy wpływ na średnią średnicę kropli, a tym samym
umiejscowienie krzywej na wykresie oraz jej kształt, wywiera liczba Reynoldsa gazu. Wraz
ze wzrostem Reg powstają krople o coraz mniejszych średnicach i uzyskuje się bardziej
jednolity rozkład średnic kropel w centralnym obszarze strugi. Wzrost liczby Reynoldsa
cieczy (przy stałej wartości Reg) skutkuje nieznaczną zmianą charakteru krzywej oraz
nieznacznie większymi otrzymywanymi średnicami kropel.
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Na podstawie analizy krzywych przedstawionych na rysunku 105 można zauważyć, że
geometria rozpylacza ma wpływ na charakter rozkładu promieniowego, co widoczne jest
zwłaszcza w centralnym obszarze aerozolu. Wzrost wartości stosunku HS/DS skutkuje
otrzymywaniem kropel o większych średnicach. Dla rozpylacza SA-5 zanotowano największe
odchylenia jednorodności wielkości kropel w centralnym obszarze strugi.

Rysunek 105. Przykładowy promieniowy rozkład średnich średnic kropel w strumieniu cieczy uzyskany dla
rozpylaczy SA-1 (HS/DS = 1), SA-5 (HS/DS = 4), SA-9 (HS/DS = 2), przy Rec = 4230 i Reg = 9450.

Na rysunkach 106–113 przedstawiono rozkłady promieniowe uzyskane dla wybranych
rozpylaczy podczas rozpylania różnych cieczy przy tych samych warunkach operacyjnych
procesu.

Rysunek 106. Promieniowy rozkład średnich średnic kropel w strumieniu cieczy dla wody oraz wodnych
roztworów gliceryny – rozpylacz SA-1, Vc = 8,33⋅10-6 m3/s, Reg = 6605.
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Rysunek 107. Promieniowy rozkład średnich średnic kropel w strumieniu cieczy dla wody oraz wodnych
roztworów gliceryny – rozpylacz SA-2, Vc = 8,33⋅10-6 m3/s, Reg = 6605.

Rysunek 108.Promieniowy rozkład średnich średnic kropel w strumieniu cieczy dla wodnych roztworów
Rokrysolu WF2 – rozpylacz SA-1, Vc = 8,33⋅10-6 m3/s, Reg = 6605.
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Rysunek 109. Promieniowy rozkład średnich średnic kropel w strumieniu cieczy dla wody oraz wodnych
roztworów Na-CMC – rozpylacz SA-1, Vc = 8,33⋅10-6 m3/s, Reg = 6605.

Rysunek 110. Promieniowy rozkład średnich średnic kropel w strumieniu cieczy dla wody oraz wodnych
roztworów Na-CMC – rozpylacz SA-2, Vc = 8,33⋅10-6 m3/s, Reg = 6605.
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Rysunek 111. Promieniowy rozkład średnich średnic kropel w strumieniu cieczy dla wody oraz wodnych
roztworów gumy guar – rozpylacz SA-1, Vc = 8,33⋅10-6 m3/s, Reg = 6605.

Rysunek 112. Promieniowy rozkład średnich średnic kropel w strumieniu cieczy dla wody oraz wodnych
roztworów gumy guar – rozpylacz SA-3, Vc = 8,33⋅10-6 m3/s, Reg = 9450.
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Rysunek 113. Zestawienie promieniowych rozkładów średnich średnic kropel w strumieniu cieczy dla wody
i wodnych roztworów polimerów o wybranym stężeniu, wykorzystanych w badaniach – rozpylacz SA-1,
Vc = 8,33⋅10-6 m3/s, Reg = 6605.

Rozpylanie wodnych roztworów gliceryny (niezależnie od stężenia) pozwalało na
uzyskiwanie aerozolu o tym samym profilu. Różnice dotyczyły jedynie wielkości
powstających kropel. Im większe stężenie gliceryny w wodzie zastosowano, tym powstawały
większe krople. Wynika z tego, że wzrost lepkości cieczy powodował wzrost wielkości
powstających kropel.
Podczas badań wodnych roztworów Rokrysolu WF2 o stężeniach 0,05% oraz 0,1%
zanotowano zbliżone rozkłady promieniowe, w porównaniu do efektu uzyskanego podczas
rozpylania wody. Wyższe stężenia roztworów (0,25%, 0,5% i 1%) generowały aerozole o
znacznie większych średnich średnicach kropel oraz charakteryzujące się mniejszą
jednorodnością wielkości kropel.
Wzrost

stężenia

roztworów

soli

sodowej

karoksymetylocelulozy

pozwala

na

otrzymywanie większych średnic kropel. Podobne efekty zaobserwowano podczas rozpylania
wodnych roztworów gumy guar.
Zauważyć można, że szczególnie istotny wpływ na zmianę charakteru rozpylonej strugi
wywierają dodatki polimerowe o najwyższych stężeniach. Otrzymywany jest wówczas
aerozol charakteryzujący się szerokim zakresem rozmiarów tworzących go kropel. W osi
aerozolu nie występują już krople o najmniejszych średnicach.

150

5.7.

Analiza średniej średnicy kropli

Badania obejmowały m.in. wyznaczenie trendów zmiany wartości średniej średnicy kropli
od analizowanych zmiennych warunków przepływu oraz geometrii w przypadku rozpylania
cieczy wzorcowej, którą była woda.
Na

rysunkach

114–115

przedstawiono

zależność

uzyskiwanej

objętościowo-

powierzchniowej średniej średnicy kropli przy zadanych warunkach operacyjnych dla
wybranych rozpylaczy.

Rysunek 114. Zależność średniej średnicy D32 od liczby Reynoldsa cieczy przy stałej liczbie Reynoldsa
gazu Reg=9450.

Rysunek 115. Zależność średniej średnicy D32 od liczby Reynoldsa gazu przy stałej wartości liczby Reynoldsa
cieczy Rec=2820.

Na podstawie analizy danych przedstawionych na rysunkach 114 i 115 zauważyć można,
że zdecydowanie większy wpływ na wielkość powstającej kropli wywiera zmiana natężenia
przepływu gazu (powietrza). Zmiana liczby Reynoldsa cieczy przy tej samej liczbie
Reynoldsa gazu skutkowała mniejszymi różnicami w otrzymywanych wielkościach kropel.
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Przy najwyższych wartościach Rec zanotowano największe wartości D32 dla każdego
z porównywanych rozpylaczy. Na rysunku 115 przedstawiono zależność średniej średnicy
kropli w funkcji liczby Reynoldsa dla gazu przy stałej wartości liczby Reynoldsa dla cieczy.
Można zaobserwować, że wraz ze zwiększeniem Reg wartość D32 maleje.
Na rysunku 116 przedstawiono przykładową zależność średniej średnicy kropli od
wymiarów geometrycznych rozpylacza wyrażonych jako stosunek HS/DS przy tych samych
parametrach pracy (Rec = 2820, Reg = 6605).

Rysunek 116. Zależność średniej średnicy Sautera od wymiarów geometrycznych rozpylacza.

Na podstawie analizy wyników można zauważyć, że wartość stosunku HS/DS znacząco
wpływa na wartość D32 dopiero po przekroczeniu pewnej wartości. Uzyskane doświadczalnie
korelacje znajdują odzwierciedlenie w danych literaturowych, zgodnie z którymi średnica
kropel znacząco wzrasta po przekroczeniu wartości HS/DS = 2,75 (Elkotb i inni, 1978).
W przypadku badanych rozpylaczy najmniejszą wartość D32 uzyskano dla konstrukcji
HS/DS = 3. Można to wytłumaczyć wzrostem strat energii wraz z dalszym wzrostem
wysokości komory wirowej (po przekroczeniu wartości optymalnej). Straty energii powstają
z powodu dużej interakcji między elementami cieczy a ścianą komory wirowej, co ostatecznie
zmniejsza moment pędu cieczy. W wyniku tego zmniejsza się średnica rdzenia powietrza
i zwiększa grubość warstwy cieczy wewnątrz komory wirowej, dzięki czemu D32 wzrasta.
Właściwości rozpylanej cieczy również znacząco determinują uzyskiwane wielkości
kropel podczas rozpylania.
Na rysunkach 117–118 przedstawiono średnie objętościowo-powierzchniowe średnice
kropel

uzyskane

dla

wodnych

roztworów

soli

sodowej

karboksymetylocelulozy

w porównaniu do średnic powstałych podczas rozpylania wody w tych samych warunkach.
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Wykazano, że wraz ze wzrostem natężenia przepływu gazu (liczby Reynoldsa gazu) podczas
rozpylania każdej z cieczy otrzymywane średnie średnice Sautera malały. Dodatek polimeru
powodował powstawanie kropel o większych średnicach. Wzrost stężenia polimeru w badanej
cieczy skutkował otrzymywaniem coraz to większych kropel.

Rysunek 117. Wartości średniej średnicy Sautera w funkcji liczby Reynoldsa gazu dla wodnych roztworów soli
sodowej karboksymetylocelulozy oraz wody (Vc = 8,33⋅10-6 m3/s, rozpylacz SA-1).

Rysunek 118. Wartości średniej średnicy Sautera w funkcji liczby Reynoldsa gazu dla wodnych roztworów soli
sodowej karboksymetylocelulozy oraz wody (Vc = 8,33⋅10-6 m3/s, rozpylacz SA-2).

Na rysunkach 119–120 zestawiono średnie średnice D32 uzyskane podczas rozpylania
wody oraz wodnych roztworów gumy guar dla przykładowych rozpylaczy w funkcji liczby
Reynoldsa gazu, przy tym samym objętościowym natężeniu przepływu cieczy.
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Rysunek 119. Wartości średniej średnicy Sautera w funkcji liczby Reynoldsa gazu dla wodnych roztworów
gumy guar oraz wody (Vc = 8,33⋅10-6 m3/s, rozpylacz SA-7).

Rysunek 120. Wartości średniej średnicy Sautera w funkcji liczby Reynoldsa gazu dla wodnych roztworów
gumy guar oraz wody (Vc = 8,33⋅10-6 m3/s, rozpylacz SA-2).

Także w tym przypadku obserwowano każdorazowo taki sam trend dodatku polimeru –
wzrost uzyskiwanych średnich średnic kropel.
Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano korelacje pozwalającą na
oszacowanie wartości średniej średnicy Sautera dla analizowanych rozpylaczy:
𝐷32

𝐻𝑆 𝐵
𝐷𝑆 𝐸
𝐶
𝐷
= 𝐴 ∙ ( ) ∙ 𝑅𝑒𝑐 ∙ 𝑅𝑒𝑔 ∙ ( ) ± 15%
𝐷𝑆
𝑑0
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(71)

Zaproponowane

równanie

jest

słuszne

dla

𝐻𝑆
𝐷𝑆

∈ (0,5; 4),

𝑅𝑒𝑐 ∈ (40; 14150),

𝐷

𝑅𝑒𝑔 ∈ (2830; 18900)oraz 𝑑𝑆 ∈ (8; 16).
0

Ponownie (analogicznie do kątów rozpylania) jako kryterium podziału rozpylaczy przyjęto
stosunek HS/DS = 3. Szczegółowe wartości wykładników wyznaczono przy użyciu programu
Statistica 13 i przedstawiono w tabeli 20. Wartość R wynosi 0,966 dla rozpylaczy o stosunku
HS/DS ∈ < 0,5; 3) oraz 0,950 dla rozpylaczy o stosunku HS/DS ∈ < 3; 4 >.
Tabela 20. Wartości stałych z równania (71) na poziomie ufności 95%.

Rozpylacz

𝑯𝑺
𝑫𝑺

∈< 𝟎, 𝟓; 𝟑)

A
B
C
D
E

wartość
0,504
0,083
0,026
-0,915
0,038

𝑯𝑺

Rozpylacz 𝑫𝑺 ∈< 𝟑; 𝟒 >
A
B
C
D
E

wartość
0,246
0,834
0,017
-1,011
0,427

Rysunek 121 przedstawia zależność wartości średnich średnic Sautera uzyskanych
eksperymentalnie od wartości tego parametru obliczonych zgodnie z zaproponowaną
korelacją.
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Rysunek 121. Zgodność wartości obserwowanych D32 od wartości obliczonych z równana (71) dla rozpylacza
𝑯𝑺
∈< 𝟎, 𝟓; 𝟑).
𝑫𝑺

Na rysunku 122 dokonano porównania uzyskanych eksperymentalnie wartości D32 z danymi
obliczonymi na podstawie dostępnych w literaturze wzorów empirycznych oraz
zaproponowanej korelacji (równanie (71)).

Rysunek 122. Zależność D32 od liczby Reynoldsa gazu – porównanie.
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Należy nadmienić, że powyższe równania odnoszą się do innych konstrukcji rozpylaczy niż
omawiane w niniejszej pracy. Równanie Ochowiaka (2010) słuszne jest dla badanych
rozpylaczy pęcherzykowo-wirowych. Wzór zaproponowany przez Jain i innych (2014)
dotyczy klasycznych rozpylaczy wirowych. Model Lunda i innych (1993) został opracowany
na podstawie badań dla rozpylaczy pęcherzykowo-wirowych i nie uwzględnia występującego
zawsze w rozpylaniu dwufazowym poślizgu międzyfazowego. Zaproponowana w niniejszej
pracy korelacja najlepiej obrazuje trend funkcji średniej średnicy kropli od warunków
operacyjnych.
5.8. Analiza wpływu usytuowania króćca doprowadzającego gaz na proces
rozpylania
Jednym z najmniej poznanych aspektów rozpylania dwufazowego jest wpływ sposobu
doprowadzenia cieczy i gazu do komory mieszania na proces rozpylania. Poprzez
odpowiednie usytuowanie króćców doprowadzających media możliwe jest wytworzenie
przepływu zawirowanego, co skutkuje polepszeniem uzyskiwanej jakości rozpylenia.
W celu przedstawienia efektu różnego umiejscowienia króćca wlotowego gazu na
uzyskaną charakterystykę powstającego aerozolu oraz parametry wydajnościowe procesu
(współczynnik

wypływu)

zaprojektowano

cztery

rozpylacze.

Geometrię

oraz

charakterystyczne wymiary konstrukcji przedstawiono w podrozdziale pracy dotyczącym
stanowiska badawczego.
Pierwszy etap badań obejmował wyznaczenie wartości współczynnika wypływu cieczy
przy zadanych warunkach procesowych dla poszczególnych rozpylaczy. Uzyskane wyniki dla
badanych rozpylaczy przedstawiono na rysunkach 123–126.
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Rysunek 123. Wartości współczynnika wypływu w funkcji liczby Reynoldsa cieczy i gazu – rozpylacz SAK-1.

Rysunek 124. Wartości współczynnika wypływu w funkcji liczby Reynoldsa cieczy i gazu – rozpylacz SAK-2.
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Rysunek 125. Wartości współczynnika wypływu w funkcji liczby Reynoldsa cieczy i gazu – rozpylacz SAK-3.

Rysunek 126. Wartości współczynnika wypływu w funkcji liczby Reynoldsa cieczy i gazu – rozpylacz SAK-4.

Zauważyć można, że wartość współczynnika wypływu cieczy wzrasta wraz ze zwiększaniem
wartości Rec, natomiast wraz ze wzrostem wartości Reg – maleje. Maksymalne wartości
zostały zanotowane przy skrajnych warunkach – maksymalne natężenie przepływu cieczy
(tym samym maksymalna liczba Reynoldsa dla cieczy) i minimalne natężenie przepływu
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gazu. Dla rozpylacza SAK-1 uzyskano wyższe wartości CD niż dla pozostałych rozpylaczy.
Największe różnice zaobserwowano przy niskim natężeniu przepływu powietrza.
W celu określenia kąta rozpylania oraz zwizualizowania charakteru rozpylonej strugi
wykonano serię zdjęć pomiarowych, przy danych parametrach operacyjnych. Na podstawie
zarejestrowanych obrazów, przy wykorzystaniu oprogramowania AutoCAD, zmierzono kąt
utworzony pomiędzy dwoma prostymi liniami wzdłuż wypływającego z rozpylacza
strumienia. Obraz rozpylanej cieczy rejestrowano w czasie 1/10 s, a dokładność pomiarowa
kąta rozpylania wynosiła ±2°. Na rysunku 127 zobrazowano jak zmieniał się charakter
przepływu wraz ze wzrostem liczby Reynoldsa cieczy i gazu, dla wybranego rozpylacza.

Rysunek 127. Charakterystyka przepływu – rozpylacz SAK-2.

Można zauważyć, że charakter rozpylanej strugi znacząco zmienia się wraz z warunkami
przepływu – liczbami Reynoldsa dla poszczególnych faz. Wzrost liczby Reynoldsa cieczy,
przy tej samej wartości liczby Reynoldsa gazu, powoduje poprawę procesu rozpylania.
Bardzo istotną zmienną jest także wielkość strumienia objętościowego gazu. Zadana liczba
Reynoldsa dla powietrza wpływa na strukturę przepływu całej mieszaniny dwufazowej.
Zarówno liczba Reynoldsa cieczy, jak i gazu decyduje o charakterze powstającej strugi, jej
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zasięgu, kontrakcji oraz kącie rozpylania. Zwiększenie przepływu jednej fazy (podczas
rozpylania wielofazowego) powoduje istotne zmiany w przepływie drugiej z faz.
Na rysunkach 128–129 przedstawiono zmianę uzyskiwanego kąta rozpylania w zależności
od warunków przepływu oraz analizowanej konstrukcji.

Rysunek 128. Zależność kąta rozpylania od liczby Reynoldsa cieczy, przy stałej liczbie Reynoldsa gazu
Reg = 8500.

Rysunek 129. Zależność kąta rozpylania od liczby Reynoldsa gazu, przy stałej liczbie Reynoldsa cieczy
Rec = 7060.

Wraz ze wzrostem liczby Reynoldsa cieczy obserwowano wzrost uzyskiwanego kąta
rozpylania. Wyjątek stanowi rozpylacz SAK-2, dla którego początkowo obserwowano
zmniejszenie wartości kąta, a następnie występowała tendencja wzrostowa.
Określenie zmian wartości kąta rozpylania wraz ze wzrostem liczby Reynoldsa gazu, przy
stałej liczbie Reynoldsa cieczy jest trudniejsze w interpretacji. Największe rozbieżności
zaobserwowano dla rozpylacza SAK-2.
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Kolejny etap badań obejmował wyznaczenie uzyskiwanych średnich średnic kropel oraz ich
rozkładów.

Na

rysunku

130

przedstawiono

rozkład

promieniowy

średnich

średnic objętościowo-powierzchniowych kropli uzyskanych dla wybranych rozpylaczy, przy
tych samych warunkach przepływu.

Rysunek 130. Rozkład promieniowy średnich średnic kropli w aerozolu, uzyskany przy liczbie Reynoldsa gazu
Reg = 5950 oraz przy liczbie Reynoldsa cieczy Rec = 4250.

Zauważyć można, że uzyskiwane średnice kropel w przypadku rozpylacza SAK-2 oraz
charakter formowanej strugi znacząco różnią się od pozostałych analizowanych konstrukcji.
Jest to związane z przepływem wewnątrz komory wirowej (komory mieszania).
Umiejscowienie króćca wlotowego gazu w tej pozycji najprawdopodobniej zakłóca przepływ
zawirowany cieczy oraz przyczynia się do deformowania tworzącego się wewnątrz rdzenia
gazowego. Powstający film cieczy ulega „rozrywaniu” jeszcze wewnątrz rozpylacza.
W przypadku pozostałych konstrukcji wprowadzone powietrze polepsza proces rozpylania
przyczyniając się do przyspieszenia transportu mieszaniny dwufazowej do otworu
wylotowego, co schematycznie przedstawiono na rysunku 131.

Rysunek 131. Wpływ położenia króćca gazowego na przepływ wewnątrz rozpylacza:
a) SAK-1, b) SAK-2.
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5.9. Symulacje numeryczne
Symulacje numeryczne dostarczają wielu cennych informacji dotyczących procesu.
Przede wszystkim umożliwiają dokładną analizę mechanizmu rozpylania, w szczególności
z naciskiem na pierwotny rozpad strumienia oraz badanie pola prędkości i ciśnienia w pobliżu
rozpylacza.
Obliczenia prowadzono przy wykorzystaniu obliczeniowej mechaniki płynów CFD
korzystając z oprogramowania ANSYS Fluent R18.1. W analizowanych przypadkach
stosowano wielofazowy model Eulera oraz model burzliwości k-ε.
Symulacje przepływów przeprowadzane zostały z użyciem geometrii rozpylacza
tworzonej w oparciu o komercyjny program DesignModeler. Na zdefiniowaną geometrię
naniesiono tetraedralne siatki numeryczne złożone z: 118704 elementów dla rozpylacza
SA-1 oraz 89301 elementów dla rozpylacza SA-5. W programie wprowadzono także warunki
graniczne: wloty z określoną prędkością, wylot z określonym ciśnieniem oraz brak poślizgu
na ścianach.
W celu weryfikacji poprawności obliczeń zmierzono uzyskiwane kąty rozpylania przy
danych warunkach przepływu i porównano je z wynikami eksperymentalnymi, co
przedstawiono w tabeli 21.
Tabela 21. Weryfikacja poprawności obliczeń numerycznych CFD.

Rozpylacz:

Rec

1410
SA-1
5640

1410
SA-5
5640

Reg
2850
5650
9450
2850
5650
9450
2850
5650
9450
2850
5650
9450

kąt rozpylania [°]
–
eksperymentalny
18
26
29
38
39
38
10
15
24
19
19
18

kąt rozpylania
[°] – CFD
18
26
30
36
36
35
13
16
18
19
19
17

Niewielkie rozbieżności pomiędzy uzyskanymi danymi są podstawą do stwierdzenia
poprawności symulacji.
Na rysunku 132 przedstawiono rozkład pola prędkości w wybranych przekrojach dla
rozpylacza SA-1 przy przepływie mediów zdefiniowanym jako Rec = 4250 oraz Reg = 5650.
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Rysunek 132. Rozkład pola prędkości cieczy w rozpylaczu SA-1.

Uzyskany obraz potwierdza powstawanie ruchu wirowego wewnątrz komory mieszania oraz
wzrost prędkości przepływu w kierunku otworu wylotowego rozpylacza.
Na rysunku 133 przedstawiono wektorowe pole prędkości w obszarze wewnątrz
rozpylacza oraz po wylocie cieczy z rozpylacza dla konstrukcji SA-1 przy zadanych
natężeniach przepływu.

Rysunek 133. Wektorowe pole prędkości cieczy – rozpylacz SA-1, Rec = 1410, Reg = 2850.

Zauważyć można, że zgodnie z doniesieniami literaturowymi największa prędkość
przepływu występuje na wylocie z rozpylacza, a następnie wraz ze wzrostem odległości
maleje (Sun i inni, 2018). Ponadto maksymalną prędkość kropli obserwuje się w centralnym
obszarze powstającego aerozolu (Jedelsky i inni, 2008; Lin i inni,2009).
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Rysunek 134. Wektorowe pole prędkości cieczy – rozpylacz SA-1:
a) Rec = 1410, Reg = 2850, b) Rec = 5640, Reg = 2850.

Rysunek 135. Wektorowe pole prędkości cieczy – rozpylacz SA-1:
a) Rec = 5640, Reg = 2850, b) Rec = 5640, Reg =9450.

Na rysunkach 134 i 135 przedstawiono wpływ zmiany warunków przepływu poszczególnych
mediów na uzyskiwany efekt rozpylania oraz prędkość cieczy. Wraz ze wzrostem liczby
Reynoldsa cieczy, przy stałej liczbie Reynoldsa gazu zaobserwowano uzyskiwanie większego
kąta rozpylania. Wzrost liczby Reynoldsa gazu, przy stałej liczbie Reynoldsa cieczy
skutkował natomiast znacznym (około 3-krotnym) wzrostem prędkości cieczy, szczególnie
w centralnym obszarze aerozolu.
Wpływ na uzyskiwany rozkład prędkości cieczy ma także geometria rozpylacza. Na
rysunku 136 przedstawiono wyniki uzyskane dla rozpylacza SA-1 (HS/DS = 1) oraz
rozpylacza SA-5 (HS/DS = 4).
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Rysunek 136. Wektorowe pole prędkości cieczy – (Rec = 5640, Reg =9450):
a) rozpylacz SA-1, b) rozpylacz SA-5.

Zauważyć można, że dla rozpylacza SA-5 uzyskiwano mniejszy kąt rozpylania niż dla
rozpylacza SA-1. Jednakże maksymalna zanotowana prędkość była wyższa dla rozpylacza
SA-5. W przypadku tej konstrukcji szczególnie widocznym jest efekt uzyskiwania trzech
zakresów prędkości w aerozolu: najszerszego obszaru niskiej prędkości, obszaru prędkości
średniej i najwęższego – dużej prędkości.
Symulacje przeprowadzone dla różnego króćca gazowego, których wyniki przedstawiono
na rysunkach 137–138 potwierdziły uzyskane doświadczalnie wyniki badań oraz
wcześniejsze przypuszczenia odnoszące się do zaburzenia tworzącego się rdzenia gazowego.

Rysunek 137. Udział objętości fazy ciekłej w rozpylaczu SAK-2 (Rec = 4250, Reg = 8500).
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Rysunek 138. Udział objętości fazy ciekłej w rozpylaczu SAK-4 (Rec = 4250, Reg = 8500).

Analizując wyniki obliczeń numerycznych zwrócono uwagę na to, że położenie króćca
w rozpylaczu SAK-2 przyczynia się do promieniowego rozszerzenia rdzenia gazowego,
jednak rdzeń ten nie osiąga wysokości komory wirowej. Rdzeń jest niesymetryczny przez co
powoduje nierównomierny przepływ cieczy w otworze wylotowym rozpylacza. W efekcie
uzyskuje się aerozol charakteryzujący się większymi średnicami kropel, a rozkład jest
asymetryczny i mniej równomierny.
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6. Podsumowanie i wnioski
Przedmiotem badań były rozpylacze dwufazowe o przepływie

zawirowanym.

Zaproponowano i omówiono 9 konstrukcji zmodyfikowanych rozpylaczy wykorzystujących
ruch wirowy różniących się geometrią. Ponadto przeanalizowano działanie rozpylaczy o tych
samych wymiarach, ale o odmiennym umiejscowieniu króćca wlotowego gazu.
W pracy przedstawiono zależności pomiędzy geometrią rozpylacza, warunkami
operacyjnymi, właściwościami rozpylanych cieczy, a uzyskiwanym efektem rozpylenia.
Opisano wpływ miejsca wprowadzenia fazy gazowej na przepływ wewnętrzny w rozpylaczu
i uzyskiwany aerozol. Wykonano symulacje numeryczne dostarczające dodatkowej informacji
– rozkładu prędkości cieczy. W rozprawie zaproponowano równania korelacyjne pozwalające
na wyznaczenie podstawowych wielkości opisujących proces rozpylania: współczynnika
wypływu, kąta rozpylania oraz średnią średnicę kropli.
Na podstawie przeprowadzonej analizy uzyskanych wyników badań wykazano, że
wartość współczynnika wypływu cieczy wzrasta wraz ze zwiększaniem wartości liczby
Reynoldsa cieczy, natomiast wraz ze wzrostem wartości liczby Reynoldsa gazu maleje.
Ponadto wartość CD zależy od geometrii rozpylacza. Wraz ze wzrostem wysokości komory
wirowej, przy zachowaniu jej stałej średnicy, obserwuje się zmniejszenie wartości kąta stożka
przejściowego. Powoduje to mniejszą kontrakcję strugi, co przekłada się na zmniejszenie
krętu i niewielki wzrost wartości CD. Wpływ właściwości rozpylanej cieczy uwidacznia się po
przekroczeniu pewnych wartości lepkości cieczy oraz dla wyższych natężeń przepływu
cieczy. Wzrost lepkości cieczy skutkował wyższymi wartościami współczynnika wypływu
przy tej samej liczbie Reynoldsa cieczy. Współczynnik wypływu można powiązać ze
stosunkiem masowego natężenia przepływu gazu do masowego natężenia przepływu cieczy
(GLR) oraz współczynnikiem wypływu cieczy podczas jednofazowego przepływu
turbulentnego, co przedstawia równanie (63).
Wraz ze wzrostem wartości stosunku HS/DS wartość kąta rozpylenia maleje. Wraz ze
wzrostem wysokości komory wirowej zwiększa się dodatkowy opór tarcia, co powoduje
spadek momentu pędu. Zwiększenie liczby Reynoldsa gazu i cieczy powoduje otrzymywanie
większego kąta rozpylania. Wzrost lepkości cieczy skutkuje zmniejszeniem kąta rozpylania.
Wykazano, że wzrost Reg powoduje wypełnianie centralnego obszaru strugi kroplami
o mniejszych średnicach oraz zmniejszenie wartości średniej średnicy kropli. Na podstawie
otrzymanych rozkładów objętościowych dowiedziono, że wraz ze wzrostem liczby Reynoldsa
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cieczy powstaje większa liczba kropel o większych średnicach. Wzrost stosunku HS/DS
skutkuje otrzymaniem mniejszej liczby kropel o większych średnicach.
Analiza średnic powstających kropel wykazała, że średnia średnica Sautera jest zależna od
wartości HS/D. Należy zauważyć, że gwałtowny wzrost D32 następuje powyżej wartości HS/DS
około 3. Wartość tą można przyjąć jako swoistą wytyczną do projektowania rozpylaczy
wirowych dwufazowych pod kątem ich zastosowania.
Rozważając aspekt umiejscowienia króćca wlotowego gazu wykazano, że jeden
z badanych rozpylaczy generował aerozol o odmiennej strukturze. Można to wytłumaczyć
tym, że wprowadzenie fazy gazowej w tej konstrukcji zakłóca przepływ zawirowany cieczy
oraz przyczynia się do deformowania tworzącego się wewnątrz rdzenia gazowego. W
przypadku pozostałych rozpylaczy faza gazowa polepsza proces rozpylania poprzez
przyspieszenie transportu mieszaniny dwufazowej do otworu wylotowego.
Poprawność wykonanych symulacji numerycznych zweryfikowano na podstawie pomiaru
uzyskiwanego kąta rozpylania i porównaniu jego wartości z danymi otrzymanymi
eksperymentalnie. Analiza CFD pozwoliła na dokładniejszą analizę mechanizmu rozpylania
dostarczając informacji o prędkości kropli. Może to stanowić swoistą bazę do dalszej analizy
wymiany masy i energii wzdłuż rozpylacza.
Rozpylacze o zaproponowanej konstrukcji umożliwiają wytwarzanie aerozolu o wąskim
spektrum optymalnych rozmiarów kropel – poprzez eliminacje kropel o najmniejszych
i największych średnicach. Pozwalają one na lepszą kontrolę średnicy kropel i ich trajektorii
w

porównaniu

do

klasycznych

rozwiązań,

dzięki

możliwości

zmiany

ciśnienia

doprowadzonego powietrza. Pozwala to na znaczną oszczędność rozpylanej cieczy. Różnica
prędkości względnej umożliwia rozpylanie lepkich cieczy przy stosunkowo niskim ciśnieniu
zasilania.
Uzyskane wyniki pozwalają zwiększyć wiedzę na temat zjawiska rozpylania
dwufazowego i zasady działania rozpylaczy wirowych, co może przyczynić się do
precyzyjniejszego doboru rozpylaczy oraz poszerzenia ich spektrum zastosowania.
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STRESZCZENIE
Rozpylanie cieczy jest ważnym i interesującym procesem wykorzystywanym na szeroką
skalę w wielu gałęziach przemysłu. Z uwagi na zasięg oraz powszechność tego procesu
zasadnym wydaje się zgłębianie tajników dotyczących jego podstaw teoretycznych
i praktycznych, poznawanie związanych z nim możliwości, a także ograniczeń.
Celem niniejszej pracy jest analiza hydrodynamiki w rozpylaczach dwufazowych
o przepływie zawirowanym. Przeprowadzono szereg badań eksperymentalnych na
modelowych cieczach newtonowskich i nienewtonowskich pozwalających powiązać wpływ
właściwości rozpylanego medium, parametrów operacyjnych i geometrii rozpylacza
z uzyskiwanym efektem rozpylenia. Ponadto analizowano wpływ umiejscowienia króćca
wlotowego gazu na proces rozpylania. Dodatkowo wykonano symulacje numeryczne
dostarczające informacji o rozkładzie prędkości cieczy oraz przepływie wewnętrznym
w rozpylaczu. Proces rozpylania definiowano na podstawie uzyskiwanego współczynnika
wypływu, kąta rozpylania, rozkładu średnich średnic kropel oraz średniej średnicy kropli.
Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na wyprowadzenie równań korelacyjnych
umożliwiających oszacowanie kluczowych parametrów.
Uzyskane dane pozwalają na zwiększenie wiedzy na temat zjawiska rozpylania
dwufazowego i zasady działania rozpylaczy dwufazowych, co może przyczynić się do
precyzyjniejszego ich doboru oraz poszerzenia spektrum zastosowania.
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ABSTRACT
The atomization of liquids is an important and interesting large-scale process used in
many industries. Due to the range and commonness of this process, it seems reasonable to
explore its theoretical and practical foundations, as well as to recognize possibilities and
limitations connected with it.
The aim of this study is to analyze the hydrodynamics in two-phase swirl flow atomizers.
The experimental tests were carried out on model Newtonian and non-Newtonian liquids,
which allowed to link the influence of the sprayed medium properties, operating parameters
and sprayer geometry with the spray effect. Moreover, the influence of the location of the gas
inlet on the spraying process was investigated. Numerical simulations were performed to
provide information about the liquid velocity distribution and the internal flow in the
atomizer. The atomization process was defined on the basis of the obtained discharge
coefficient, spray angle, distribution of mean droplet diameters and mean droplet diameter.
The analysis of the obtained results made it possible to derive correlation equations that
allowed to estimate the key parameters.
The obtained results can increase the knowledge of the phenomenon of two-phase
atomization and the principles of two-phase pressure-swirl atomizers’ operation, which may
contribute to a more precise selection of atomizers and a broadening of their application
spectrum.
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