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طراحي و ساخت سامانه اندازهگير ذرهها به روش پويش تحرک
براي تعيين توزيع اندازه ذرههاي آئروسل
ابراهيم عابديني* ،+کرامت بهمني قائد ،مهدي تاراسي ،سيد محمد ابطحي ،حسين شادمان
دانشکده شيمي کاربردي ،دانشگاه صنعتي مالک اشتر ،اصفهان ،ايران

چكيده :در اين پژوهش ،سامانه اندازهگير ذرهها به روش پويش تحرک ساخته شد و براي اندازهگيري توزيع
اندازه ذرههاي آئروسل زير ميکرون استفاده شد .طيف سنج  SMPSبه صورت گسترده به عنوان يک روش استاندارد
براي اندازه گيري توزيع اندازه ذرهها مورد استفاده قرار مي گيرد .اين دستگاه اندازهگيري به طور معمول براي
اندازهگيري دقيق اندازه ذرههاي نانومتري محلول در مايعها مورد استفاده قرار مي گيرد SMPS .از اتصال دستگاههاي
اتـمايزر ،خنثـيساز بار ذرهها ،آناليز کننده تـحرک ديفرانسيلي و ذرهشمار تـراکمي ساخته ميشود .هر کدام از دستگاههاي
اين سامانه به صورت مجزا طراحي و ساخته شد و سپس آزمايشهاي اوليه انجام شد .در مرحله بعد همه دستگاهها
به هم متصل شده و سامانه  SMPSرا تشکيل دادند .در اين سامانه ،ذرههاي نمونه نخست توسط اتمايزر اسپري شد
سپس رطوبت آنها توسط خشک کن نفوذي حذف شد و ذرههاي آئروسل اتميزه شده به درون خنثيساز بار ذرهها
جريان يافت .ذرههاي آئروسل در زمان عبور از خنثيساز ،توزيع بار مشخصي پيدا کردند .سپس جريان آئروسل
در يک ولتاژ انتخابي به وسيله  DMAجداسازي شده تا ذرهها با اندازه مشخص استخراج شود .ذرههاي خروجي
از  DMAبه سمت ذرهشمار تراکمي هدايت شدند تا به صورت تک تک شمارش شوند و توزيع اندازه ذرهها
به صورت تعداد بر حسب قطر آنها ترسيم شود .برسنجي  SMPSبهوسيله ذرههاي تک اندازه  011نانومتري انجام شد.
اين روش مستقل از ضريب شکست ذرهها و مايع حالل مي باشد و از دقت اندازه گيري و تکرارپذيري بااليي
برخوردار مي باشد .تفکيک پذيري باالي داده ها تا  051کانال ،بازهي گسترده اندازه (از  0nmتا ،)0111nm
اندازهگيري سريع (توزيع اندازه کامل در  01دقيقه) و بازهي غلظت گسترده از  0تا /cm3ذره  017از جمله برتريهاي
اين دستگاه نسبت به سامانههاي موجود مي باشد.
واژههاي كليدي :سامانه اندازهگير ذرهها به روش پويش تحرک؛ آناليز کننده تـحرک ديفرانسيلي؛ ذرهشمار
تـراکمي؛ خنثـيساز بار ذرهها؛ اتـمايزر.
KEYWORDS: Scanning mobility particle sizer; Differential mobility analyzer; Condensation
particle counter; Neutralizer; Atomizer.
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همگام با صنعتي شدن کشورها ،توليد ذرههای ريز آالينده
افزايش يافته و باعث آلوده شدن هوای شهرهای صنعتي شده است.
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افزون بر اين ،پديده ديگری که در چند سال اخير در کشور مشکلساز
شده است پديده ريزگردها ميباشد که بسياری از استانها را
دربرگرفته است .افزون بر تأثيرهای آلودگي هوا و ذرههای معلق
روی محيط زيست و فراوردههای کارخانهای ،مهمترين مشکل
ناشي از آنها مربوط به رسوب در مجراهای تنفسي انسان ميباشد
که باعث بروز بيماریهای مزمن و سرطانهای قلبي و ريوی ميشود.
ميزان خطر ناشي از ذرههای ريز معلق در هوا وابسته به اندازهشان
ميباشد و شناسايي و اندازهگيری توزيع اندازه آنها ضروری است،
همچنين برای کنترل و مديريت ساير آلودگيها نيز نخست بايد
شناسايي کيفي و کمّي آنها صورت پذيرد [. ]1 ، 2
سامانه اندازهگير ذرهها به روش پويش تحرک ()SMPS
به اندازهگيری توزيع اندازه ذرهها ميپردازد و برخالف فناوریهای نوری
که قادر به شناسايي ذرههای کوچکتر از  05 nmنبوده و
خطای اندازهگيری ناشي از تغييرهای شکل و ضريب شکست نيز
در آنها وجود دارد ،سامانه  SMPSقادر به اندازهگيری ذرههای
بسيار ريز در حدود  1 nmبوده و به تغيير ضريب شکست نيز
حساس نميباشد .اين سامانه از اتصال دستگاههای اتـمايزر،
خنثـيساز بار ذرهها ،آناليزکننده تـحرک ديفرانسيلي ( )DMAو
ذرهشمار تـراکمي ( )CPCساخته ميشود که در آن توزيع اندازه
ذرهها با محاسبه اندازه ذرهها از روی ولتاژ اعمال شده به  DMAو
شمارش تعداد آنها از روی سيگنال  CPCتعيين ميشود.
دستگاه های گوناگون اين سامانه طراحي و ساخته شد و پس از انجام
تستهای مربوطه به هم متصل شدند و سامانه  SMPSرا تشکيل
دادند .سپس آزمايشهای مربوط به اين سامانه همانگونه که
در ادامه بيان ميشود صورت پذيرفت]3[.
بخش تجربي
اتمايزر

در اين پژوهش اتمايزر هوای فشرده طراحي و ساخته شد.
اتمايزر هوای فشرده از انرژی هوای فشرده برای اتميزه کردن
استفاده کرده و سبب پراکندگي ذرههای جامد و مايع در فاز گاز ميشود.
با عبور هوای فشرده از روزنه ورودی با سرعت زياد ،درون لوله
متصل به مخزن دارای محلول نمونه مکش ايجاد مي شود که
باعث پراکندگي ذرههای جامد و مايع در فاز گاز مي شود ،ذرههای
پخش شده در فاز گازی به همراه هوای فشرده ورودی به ديواره
روبرو برخورد کرده و ذرهها و قطرههای با قطر زياد متراکم شده و
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به مخزن بر ميشود و ذرههای اتميزه شده به همراه هوای فشرده
مرطوب از خروجي باالی اتمايزر خارج ميشود .پس از اتميزه کردن
محلول و تبخير حالل از قطرههای محلول توسط خشککن
نفوذی ،آئروسلي از مواد اصلي به دست ميآيد (شکل .)1
اين روش از انعطافپذيری بااليي برخوردار است ،زيرا هر دو
ذرههای جامد و مايع ميتوانند توليد شوند و اندازهی ذرههای آئروسل
ميتواند بهوسيله تغيير غلظت محلول به آساني تغيير کند]4[.
آناليز کننده تحرک ديفرانسيلي

آناليز کننده تحرک ديفرانسيلي ) (DMAيکي از عموميترين
دستگاههای مورد استفاده برای اندازهگيری اندازه ذرههای آئروسل
با قطر  1 nmتا  1 µmبر پايه تحرک الکتريکي آنها ميباشد.
تحرک الکتريکي ( )Zpبهصورت سرعت ثابت و محدود يک ذره
باردار (𝝂) در ميدان الکتريکي يکنواخت به بزرگي  Eتعريف ميشود.
()1


E

Zp 

تحرک الکتريکي به طور عمده تابعي از قطر و تعداد بار ذره ميباشد.
براساس معادله ( )2تحرک الکتريکي با قطر ذره رابطه وارون دارد.
()2

neC

3  d

Zp 

 Zpتحرک الکتريکي n ،تعداد بار بر روی ذره e ،بار پايه،
 Cضريب تصحيح کانينگهام(  )1گرانروی ديناميکي هوا و  dقطر
ذره ميباشد]0[.
 DMAاز يک پوسته استوانهای که يک ميله فلزی در مرکز آن
قرار داده شده است تشکيل ميشود و همانگونه که در شکل 2
نمايش داده شده است هوای تميز بين پوسته استوانهای و ميله
فلزی جريان مييابد و آئروسل نيز از کنار ديواره وارد ميشود]6[.
بين پوسته استوانهای (الکترود بيروني) و ميله فلزی (الکترود
دروني) اختالف ولتاژ اعمال ميشود که باعث ايجاد ميدان
الکتريکي بين آنها ميشود .ذرههای باردار با بار مخالف عالمت
ولتاژ اعمال شده به ميله در اثر ميدان الکتريکي منحرف ميشوند
و به ميله برخورد ميکنند .ذرهها با تحرک مشخصي از شکاف
پايين ميله عبور ميکنند که با تغيير ولتاژ اعمال شده ميتوان ذرههای
با تحرک الکتريکي گوناگون را جدا نمود و اندازه ذرهها را با استفاده از
معادله ( )2و از روی تحرک الکتريکي آنها محاسبه نمود [.]7
)0( Cunningham slip correction
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شکل 1ـ نمای کلي از دستگاه اتمايزر هوای فشرده [.]4
خنثيساز بار ذرهها

بر اساس معادله ( )2تحرک الکتريکي با تعداد بار روی ذره
رابطه مستقيم دارد و هر چه تعداد بار روی ذره افزايش پيدا کند
تحرک الکتريکي آن نيز افزايش مييابد .ذرههای بزرگتر به دليل
سطح بيشتری که دارند تعداد بار بيشتری روی سطح آنها
قرار ميگيرد بنابراين ذرههای بزرگتر با تعداد بار بيشتر ،تحرک
الکتريکي همانند با ذرههای کوچکتر خواهند داشت که تعداد بار
کمتری را روی سطح خود ميپذيرند ،اين امر باعث پيچيده شدن
محاسبههای مربوط به تحرک الکتريکي ذرهها ميشود .بنابراين
تعيين توزيع اندازه ذرهها از روی تحرک الکتريکي آنها مستلزم
تعيين توزيع بار آنها ميباشد تا با تأثير بار ذرهها روی تحرک
الکتريکي آنها امکان محاسبه توزيع اندازه آنها ايجاد شود.
خنثيساز بار ذرهها قابليت اعمال يک توزيع بار مشخص روی
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شکل 7ـ نمای کلی از دستگاه آناليزکننده تحرک دیفرانسيلی[.]6

ذرهها را دارا ميباشد .از اين رو استفاده از خنثيساز بار ذرهها
در دستگاههايي که بر اساس تحرک الکتريکي کار ميکنند امری
ضروری است تا افزون بر اعمال توزيع بار مشخص روی ذرهها،
تعداد ذرههای چند بار را نيز کاهش داده و از پيچيده شدن
محاسبهها جلوگيری نمود]8[.
در اين پژوهش خنثيساز نوع الکتريکي طراحي و ساخته شد
که در آن از تخليه الکتريکي کرونا( )1برای توليد يون استفاده شد.
در خنثيساز الکتريکي با استفاده از ميدان الکتريکي غيريکنواخت
بين يک سوزن و يک صفحه يا بين يک سيم و يک لوله هم
مرکز ،تخليه کرونا ايجاد ميشود .شکل  3شمای کلي از
يک دستگاه خنثيساز الکتريکي نوع سوزن ـ صفحه را نمايش ميدهد.
زماني که قدرت ميدان زياد باشد هوا و ديگر گازها تحت شکست
الکتريکي قرار گرفته و توليد يون ميکنند .در صورتي که جريان
)0( Corona discharge
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شکل 7ـ نمای کلي از دستگاه خنثيساز الکتريکي بار ذرهها [.]9

ذرههای آئروسل به سمت ناحيه تخليه کرونا هدايت شود ،با اتصال
يونها به ذرهها ،ذرههای باردار به دست ميآيد .ميزان باردار شدن
ذرهها به شکل و اندازه ذرهها ،غلظت يون ،زمان اقامت ذره
در محفظه دارای يون و ميدان الکتريکي خارجي وابسته است]9[.
با توجه به اينکه روش تخليه الکتريکي بهطور ذاتي
تک قطبي است همزمان از دو يونيزهکننده کرونا با ولتاژهای متفاوت
استفاده ميشود تا يونهايي با هر دو قطبيت توليد شود .يونهای
توليد شده با هر دو قطبيت مثبت و منفي تحت تأثير هوای فشرده
به محفظه خنثيسازی منتقل شده و پس از ايجاد توزيع بار تعادلي
درون محفظه خنثيسازی فرايند خنثيسازی ذرهها صورت ميپذيرد.
توزيع بار روی ذرهها از روابط فاخس( )1و بولتزمن( )2پيروی ميکند [.]15
ذرهشمار تراکمي

دستگاه ذرهشمار تراکمي ( )CPCذرههای بسيار کوچک را
تا حد قابل تشخيص نوری بزرگ کرده و سپس با استفاده از
پراکندگي نور ذرهها را شمارش ميکند .در ذره شمار تراکمي،
ذرههای آئروسل از ميان يک لوله گرم دارای نمد و مواد متخلخل
در تماس با مايع عبور ميکند ،با عبور ذرهها از ميان لوله ،جريان
هوا با بخار مايع اشباع ميشود [.]11
سپس ذرهها از يک لوله سرد عبور ميکنند و کاهش دمای
هوای اشباع ،موجب فوقاشباع شدن جريان هوا و تشکيل قطرههای
مايع بر روی ذرهها ميشود .قطرهها در طول لوله سرد
رشد ميکنند .ذرههای بزرگ شده به صورت جداگانه از مقابل نور ليزر
عبور ميکنند و موجب پراکندگي لحظهای نور ميشوند .اين پراکندگي
)0( Boltzman
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توسط آشکارساز ثبت ميشود .آشکارساز پراکندگي لحظهای نور را
به صورت پيک ولتاژ بر حسب زمان تبديل ميکند .تعداد پيکها
در واحد حجم گاز عبور کرده ،غلظت عددی را نشان ميدهد ].[12
نصب و راهاندازي

چيدمان کلي سامانه اندازهگير ذرهها به روش پويش تحرک ()SMPS
در شکل  0نمايش داده شده است .نخست محلول آب و نمک
بهوسيلهی اتمايزر هوای فشرده اسپری شد .پس از اتميزه کردن
محلول و تبخير حالل از قطرههای محلول توسط خشککن
نفوذی ،آئروسلي از مواد اصلي به دست آمد .خشککن نفوذی از
دو لولهی استوانهای هممحور تشکيل ميشود که لوله داخلي از
توری سيمي ساختهشده و فضای بين دو لوله از ژل سيليکا پر شده
است .ژل سيليکا اطراف لوله داخلي ،اتمسفر خشکي در ديواره
خارجي لوله ايجاد ميکند که باعث ميشود بخار آب آئروسل
در هنگام عبور از ميان لوله داخلي ،در اثر نفوذ جذب شود.
ذرهها پس از اتميزه شدن توسط اتمايزر هوای فشرده و عبور
از خشککن نفوذی و زمان رطوبت آنها ،به سمت خنثيساز جريان مييابند.
ذرهها در حين عبور از خنثيساز ،توزيع بار مشخصي پيدا کرده و
از  DMAعبور ميکنند تا پس از جدا نمودن ذرهها با اندازههای
گوناگون ،شمارش آنها به وسيله ذرهشمار تراکمي صورت پذيرد.
اندازه ذرهها از روی ولتاژ اعمال شده به  DMAمحاسبه ميشود و
تعداد پيکهای ذرهشمار تراکمي ،غلظت عددی ذرهها را نشان ميدهد.
سرانجام پس از معادلسازی دادهها و تصحيح تعداد بار ،توزيع
اندازه ذرهها بهصورت غلظت عددی بر حسب قطر آنها رسم ميشود.
)0( Fuchs
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شکل 4ـ نمای کلي از يک دستگاه ذره شمار تراکمي ].[11

شکل  5ـ نمای کلي از چيدمان .SMPS

هوای صاف شده و نمک با غلظتهای گوناگون برای اندازهگيری
بيشترين غلظت قابل اندازهگيری وارد سامانه شد .پاسخ آناليزکننده
تحرک ديفرانسيلي برای اين غلطتها مناسب بود و بيشترين
غلطت قابل اندازهگيری سامانه توسط ذرهشمار تراکمي تعيين شد.
پاسخهای  CPCبرای هوای صاف شده و نمک با غلظتهای
 5/5552درصد و  5/1درصد در شکل  6نشان داده شده است.
خروجي  CPCبرای هوای صاف شده به عنوان خط زمينهی
دستگاه در نظر گرفته شد .خط زمينه حدود  45 mVبوده و
بر اساس شکل  6اين مقدار بيشترين تا حدود  165 mVباال
رفته است .اين مقدار خروجي در مقايسه با جواب دستگاه برای
نمونههای حقيقي بسيار ناچيز است .نمک  5/5552درصد به عنوان
نمونهای از غلظتهای قابل اندازهگيری دستگاه در شکل 6

نشان داده شده است و همانگونه که ديده ميشود در اين غلظت
پيکها از هم مجزا بوده و قابل شمارش ميباشد و دستگاه
به صورت شمارشگر تک ذره عمل ميکند و خط زمينه جابهجا
نشده است .در حالي که برای غلظتهای بيشتر از  5/1درصد پيکها
از هم مجزا نبوده و قابل شمارش نميباشد و دستگاه به صورت
فتومتری کار ميکند .به عبارت ديگر خط زمينه جابهجا
شده است.
)
1
(
پودر تک اندازه پلي استايرن التکس (شرکت  )flukaبرای
برسنجي سامانه مورد استفاده قرار گرفت و چون از آب مقطر
مرک( )2به عنوان حالل استفاده شد نخست نمودار آب مقطر مرک
رسم شد .توزيع فرکانسي بر حسب قطر ذرهها برای آب مقطر مرک و
توزيع فرکانسي بر حسب ولتاژ (ولتاژ  )DMAپودر تک اندازه
 155نانومتری در شکل  7رسم شد و پس از معادلسازی دادهها و

)0( Merk

)0( Monodispersed

نتيجهها و بحث

علمي ـ پژوهشي

721

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

دوره  ،73شماره 1793 ،1

ابراهيم عابديني و همکاران

2/25

622

Qsh = 72 Lpm

هوای فيلتر شده

آب مرک

522

2/24

)V (mV

722

2/27

722
2/21

122

12

2

12

2

2
2

162

142

122

172

22

42

62

2

72

2/22

قطر )(nm

زمان )(min

622

NaCl 2/2227 %

Qsh = 72 Lpm

2/212

PSL122 nm

522

2/222

422

)V (mV

722

2/226
2/224

722

توزيع فرکانسي قطر

12

2

6

4

7

توزيع فرکانسي قطر

422

2/27

2/227
122
6

4

7

2

2/222

2

12222

2222

6222

زمان )(min

4222

2

7222

ولتاژ )(V

NaCl 2/1 %

622

Qsh = 72 Lpm

)(corrected

2/212

PSL122 nm

522

2/222

)V (mV

722

2/224

722
2/227

122

6

4

7

2
2

زمان )(min

شکل 6ـ پاسخ  CPCبرای الف) هوای فيلتر شده ،ب)  2/2227درصد
و ج) نمک با غلظت  2/1درصد.
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توزيع فرکانسي قطر
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شکل 3ـ توزيع فرکانسي بر حسب قطر ذرهها برای الف) آب مقطر مرک،
ب) پودر تک اندازه  122نانومتری و ج) پودر تک اندازه اصالحشده.
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تصحيح تعداد بار ،توزيع فرکانسي تصحيح شده پودر تک سايز
 155نانومتری بر حسب قطر ذرهها نيز ترسيم شد .معادلسازی
دادهها بدين گونه صورت پذيرفت که ذرههای  155نانومتری
دو بار و سه بار به دليل تحرک بيشتری که نسبت به ذرههای
 155نانومتر تک بار پيدا کرده بودند همراه با ذرههای کوچکتر
شناسايي شدند که پس از تعيين تعداد آنها با استفاده از نسبت
ذرهها با بارهای گوناگون خروجي از خنثي ساز ،مقدار مربوطه
به تعداد ذرههای  155نانومتری تک بار افزوده شد و سرانجام تعداد
ذرههای  155نانومتری با استفاده از تعداد ذرههای  155نانومتری
تک بار و نسبت ذرههای تک بار خروجي از خنثي ساز محاسبه شد.
همانگونه که ديده ميشود برای آب مقطر مرک از قطر
 25نانومتر به باال پيکي ديده نشد و پيکهای زير  25نانومتر
افزون بر آب مقطر مرک مربوط به نفوذ ذرهها در  DMAميباشد.
بنابراين نمودار مربوط به پودر تک اندازه دارای سه پيک به ترتيب
مربوط به ذرههای تک بار ،دو بار و سه بار ميباشد و نمودار

دوره  ،73شماره 1793 ،1

تصحيح شده پودر تک سايز نيز تنها دارای يک پيک روی قطر
حدود  155نانومتر ميباشد.
نتيجه گيري

در اين پژوهش ،دستگاههای گوناگون سامانه اندازهگير ذرهها
به روش پويش تحرک يا  SMPSطراحي و ساخته شد و پس از
انجام آزمايشهای اوليه مربوط به هر کدام ،به هم متصل شده و
سامانه  SMPSرا تشکيل دادند .از برتریهای اين سامانه ميتوان
به قابليت اندازه گيری و شمارش ذرههای فوق ريز ،اتميزه کردن
ذرههای نمونه توسط اتمايزر هوای فشرده ساخته شده
بهصورت ريز و به طور کامل پايدار ،قابليت خنثيسازی بار ذرهها
با غلظتهای باال توسط خنثيساز الکتريکي ساخته شده،
جداسازی ذرهها با اندازههای گوناگون با تفکيک پذيری باال
به وسيله  DMAو قابليت شمارش ذرهها توسط  CPCبه صورت
تک تک اشاره نمود.
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