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 Abstract 

 Jet injectors employ high-velocity liquid jets that directly penetrate into human skin and deposit drugs in 

the dermal or subdermal region. It is sometimes called needle-free jet injector. Although, jet injectors have 

been marketed for years, little knowledge about the interactions of high-speed jets with soft materials such 

as skin has been revealed. Therefore in this study use the new jet injector device which is constructed by 

impact driven method (IDM) or call that “IDM jet injector”. It can generate jet as double pulsed high speed 

liquid jet. After that investigate the penetration mechanism by use polyacrylamide as tissue simulant which 

vary the Young’s modulus (E) by increasing of acrylamide percentage are 10%, 20% and 30% to give 0.06, 

0.22 and 0.38 MPa of Young’s modulus, respectively. The results reveal that, when Young’s modulus is 

increased, average velocity and penetration depth decrease respectively. The stage detail of delivery can be 

clearly separated into two stages as penetration stage and ejection stage together with dispersion stage. 

Especially, the penetration stage is divided as two penetration jets pulsed. The jet introductory penetrated by 

first pulse and repetitive penetration follow by the second pulse. 
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1. Introduction 

 Jet injection is used for penetration and drug delivery into the skin of patients. The high-velocity liquid 

jets directly penetrate into human skin and deposit drugs in the dermal or subdermal region. Generally, liquid 

jets core have diameters of 0.1-0.5 mm and exit velocity about 150-200 m/s. Jet injectors were developed 

the first time in year 1940. These were economic devices for delivered vaccine and insulin into the human 

skin [1]. The various powers which are spring, gas and electromagnet are currently utilized to produce the 

devices for the markets. Usually the jet is generated by principal called “Driving Object Method: DOM” which 

the liquid contained in the nozzle cavity is driven by a piston which increases the liquid pressure by direct 

contact thereby accelerating the jet to a high-efflux velocity. The retained liquid is accelerated by a piston, its 

own movement being generated from either a spring or high-pressure gas expansion. 

 In the process of the drug delivery into the skin with high speed liquid jet, the progression of liquid 

delivery can be separated into three distinct regimes; erosion, stagnation and dispersion [2-4]. In the erosion 

and stagnation regime short time and high momentum of the jet are required while other one take a longer 

time with consistently appropriated momentum.  However, by using DOM jet generation must initially takes a 

longer time to accelerate the jet to appropriate velocity and momentum in piercing of the skin. 



 In the  fundamental study of liquid jet, application for automotive engineering and aerospace, the ultra 

high speed liquid jets have been generated usually by method called “Impact Driven Method: IDM”. It is 

slightly different to the “driving object method”. The liquid contained in the nozzle cavity is driven by the 

impact of a high-speed solid projectile. In this method, multi-pulse jets are achieved [5] and its first jet gives 

high momentum in short time [6]. These are the suitable behavior for the drug injection into the skin.  

Therefore, Mukda et al. created and studied the drug delivery device by using IDM principle. The method 

have been enhanced appropriately to be “Momentum Exchange Method: MEM” as show in Fig. 1 [7]. This 

apparatus is prototype called “Impact Driven Method Jet Injector: IDM jet injector” (show in Fig. 2) [8] which 

leads the development of the jet characteristic to the best drug delivery.  

 In this study, further works of investigation on the injection characteristics achieved from IDM jet injector 

are carried out. The mechanisms of jet penetration into the polyacrylamide gels having various Young’s 

modulus (E) are explored by using visualization with high speed video camera. The understanding gained from 

these investigations will serve as guidelines for understanding the jet, fluid interactions with skin that generate 

from IDM jet injector.       
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Fig. 1 Momentum exchange method: MEM 
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Fig. 2 IDM jet injector [9] 



2. Materials and methods 

 2.1 Jet generation method  

 The experimental apparatus in this study, the high speed liquid jet is achieved by the IDM jet injector. It is 

a prototype of gas-power injector that co-operate with a hydraulic power unit. IDM jet injector consists of 

three main parts. The details of the apparatus are depicted in Fig. 3. 

  (1) Hydraulic power unit 

  The function of the hydraulic power unit enables to control movement of the piston by hydraulic 

power system. Hydraulic power unit consists of the single-phase motor, a reservoir tank, the level gage, the 

controller and hydraulic hoses connecting to hydraulic cylinder. In the operation of the hydraulic power unit, 

hydraulic fluid is pumped into the hydraulic chamber by the single-phase motor, and return to the reservoir 

by open hose valve. These cause that the piston moves either forth or back which dependent by the 

controller. 

  (2) Compressed cylinder 

   A single piston rod, both ends connecting a piston, used together inside coupled cylinder chamber. 

This compress cylinder is divided into two chambers by the coupling. The hydraulic chamber gets power from 

filling hydraulic fluid which is causing the piston can move forth and stretch of the coil spring. The gas 

chamber is the reservoir that will be filled with gas and provides the contraction of the gas to create the high 

pressure by using the forward movement of the piston. The piston can move back because the coil spring 

recoils while the hydraulic fluid is back pulled into hydraulic pump unit. 

  (3) Assembly of jet injector 

  A real prototype of IDM jet injector is shown in Fig. 3. It consists of three parts which are the pressure 

reservoir, a solenoid valve and the jet driver. The pressure reservoir receives compressed gas from the gas 

chamber. The exit of the pressure reservoir has been sealed by a solenoid valve that between the pressure 

reservoir and the jet driver. Operating of the solenoid valve is a fast-valve. When the fast-valve opened, the 

releasing high pressure gas is allowed to flow through the solenoid valve into the barrel. The barrel is 

contained by the projectile at the starting point. At the end of the jet driver consists of the nozzle that is 

attached by the clamping. In the process of injection, the projectile is driven by the releasing high pressure 

gas to impact the plunger-piston, which will push the fluid stored in the nozzle. This causes that a high speed 

jet generated by a high injection pressure will be expelled through the tiny orifice at front of the jet injector. 



 

Fig.3 IDM jet injector 

 

 2.2 Polyacrylamide gels 

 The polyacrylamide gel is transparent and its mechanical property is controllable via the change of 

percentage of acrylamide in the solution. It can observe the transport phenomena in the real time because 

skin properties each part is unlike. Baxter et al. have studies mechanical properties from increasing acrylamide 

percentage for investigate to Young’s modulus (E), show in Fig. 1 [9].  

 
 

Fig. 4 The Young’s modulus (E) under compression and hardness (HOO) were measured for gels possessing 

10%–40 % acrylamide [9] 

 

 In this experiment, polyacrylamide gels (% acrylamide:10–30) were used as a model soft material. The 

gels were created by the addition of initiators (10% ammonium persulfate (APS) and 

tetramethylethylenediamine (TEMED)) to a 40% (w/v) acrylamide solution. Throughout this paper 

‘‘acrylamide’’ indicates a mixture of both acrylamide and bisacrylamide, in a ratio of 37.5:1. The mechanical 

properties of the gels were varied by simply changing the mass/volume percentage of acrylamide in each gel. 

Acrylamide solution (40% (w/v)) was mixed with DI water to create solutions possessing various acrylamide 



concentrations in the range of 10–30% w/v. Gels were polymerized by the addition of 10% APS and TEMED to 

6 ml acrylamide solution. The volumes of APS solution used for polymerization were 30, 60 and 45ml for 10, 

20 and 30% gels, respectively. The volumes of TEMED solution used for polymerization were 6, 12 and 12 ml 

for 10, 20 and 30% gels, respectively.  

 2.3 Investigation of jet phenomena  

 In this study, the jet injected into the quiescent air and polyacrylamide gel was visualized by a high-speed 

video camera and optical setups (shown in Fig. 5). The water jets were generated from nozzle having volume 

of 0.2 ml and being straight cone profile with 0.2 mm in orifice diameter.  

 2.4 Jet penetration analysis 

 To gain a better understanding of the dynamics of the events occurring during jet penetration, in 

experiment high-speed photography was performed (Photron APXRS motion analyzer). Liquid jets were 

penetrated into 10, 20 and 30%  acrylamide gels which were 0.06, 0.22 and 0.38 MPa of  Young’s modulus 

respectively. The gels were backlit by a white light source and their jet penetration images were captured at a 

rate of 10,000 frames/s, (shown in Fig. 5 and the result show in Fig. 7).  
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Fig 5 The optical setup of penetration analysis 

 

3. Result and Discussion 

3.1 Jet injected into quiescent air   

Phenomena of IDM jet injected into quiescent air can be obtained from taking a photograph of high 

speed video camera during jet extrusion from a nozzle. Fig. 6 shows double pulsed water jet emerging from a 

straight cone nozzle with 0.2 mm orifice diameter. Multi-pluses jet can be observed. It is found that the first 

pulsed and the second pulsed are expelled at 1 and 2 ms, respectively. After that, jet ejection ended at 40 

ms. 
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Fig.6 Visualization of the high speed liquid jet evolution in real time using high speed camera 

(a) the first pulsed, (b) the second pulsed, (c-h) jet ejection until finish. 

 

 An early stage, the momentum of the piston transfuse into the liquid in the nozzle cavity. The high speed 

liquid flow resembles a converging wave through a nozzle, the conical cavity creating the highest pressure at 

the first pressure buildup pulse [6]. Later, the pressure is greatly reduced by releasing the first pulsed into the 

air (Fig. 6 (a)). In the nozzle cavity, the pressure reduction of the first pulse is only slowly released and a high 

pressure is maintained near the nozzle to be built up again by the second pulse (Fig. 6 (b)). After that, the 

piston pushed the rest liquid and eject into the air until finish as Fig. 6 (c-h). 

 

 

 



 3.2 Jet penetration 

  The experiments examine the capacity for penetration of a skin model materials using IDM jet injector. 

This employed a high speed liquid jet (around 170 m/s of exit velocity with fluid volume 0.2 ml) to penetrate 

into the polyacrylamide gels. Final penetration depth and average penetration velocity, which as function of 

the acrylamide percentage are investigate.  

 In Fig. 8, series of images are analyzed to examine the evolution of the penetration depth by variation of 

acrylamide percentage as 10, 20 and 30%. The general shape of jet penetration into polyacrylamide gels is 

begun from the jet introductory penetrated by first pulse and repetitive penetration follow that by the 

second pulse. The results show that, when Young’s modulus is increased, average velocity and penetration 

depth decrease respectively (shown in Fig. 7). The highest penetration depth and average velocity are 20.4 

mm and 68.2 mm/s, obtaining from 10 % acrylamide. In Fig. 7 approximately linear relationship between the 

penetration depth and the acrylamide percentage are observed. It is slightly different from the average 

velocities being approximately curve relationship to acrylamide percentage. 
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Fig.7 The average velocity and penetration depth decrease as the acrylamide percentage increases. Open 
squares (?) correspond to average velocity and closed triangles (?) correspond to penetration depth. 

 

 The progression of liquid delivery into the polyacrylamide gels can be clearly separated into two distinct 

stages as penetration stage and ejection together with dispersion. Transition from the penetration to ejection 

stage occurs at the first 2.5 ms of injection. Especially the penetration stage, this stage is divided as double 

pulsed jet for penetration. The jet early penetrating into the gel by first pulse (start at 0 ms) and repetitive 

penetration following by the second pulse (start about 2 ms) is shown in Fig. 9b. Cessation of penetration 

stage initiates the second stage of liquid delivery, where the penetration depth remains unchanged over 2.5 

ms. This indicates that the jet arriving at the bottom of depth hole is not able to further penetrate the gel. 

The average duration of the ejection and dispersion stage is around 2.5 - 40 ms. The details is described in 

Fig. 9a. Moreover, in Fig. 9, the delivery is considered to be two part as the depth (open squares) and width 



(closed circle) of penetration which are described to real time of during liquid delivery. The process ended at 

40 ms, which corresponds to jet injection into quiescent air.  

 Therefore, the result indicates that this device gives a high degree of the penetration which dependent 

the acrylamide percentage or Young’s modulus. 

 However, this investigation only reveals the penetration of the double pulsed high speed liquid jet which 

generate from IDM jet injector. The progression of liquid delivery differs from the conventional injector. The 

advantages of IDM jet injector is no back splash of liquid due to reduce the process of erosion stage which 

may causes the pain for injection in human. Moreover, the device serves for adjusting the characteristics of jet 

to suitability of anatomical locations. Nevertheless, some improvements of a jet generation mechanism and a 

jet delivery system are needed to improve for achieving the best injection characteristics 
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Fig.8 Penetration of a jet into a gel is captured in real time using a high-speed camera of various acrylamide 

percentage (a) 10 %, (b) 20 % and (c) 30 %,  as Young’s modulus (E) = 0.06, 0.22 and 0.38 MPa, respectively.  
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Fig. 9 (a) Penetration of a jet into 20 % polyacrylamide gel was captured in real time using a high-speed 

camera (same data as in Fig. 6) which the black and dash lines are the depth and width profiles, 

respectively. (b) Jet penetration is characterized by two distinct events within the first 5 ms of injection. 

 

4. Conclusion 

 This study reveals that IDM jet injector beneficially generates the double pulsed high speed liquid jet 

that penetrates into the polyacrylamide gels appropriately. The jet introductory penetrated by first pulse 

and repetitive penetration follow by the second pulse. The stage detail of delivery can be clearly 

separated into two stages as penetration stage and ejection stage together with dispersion stage. 



Especially, the penetration stage is divided as two penetration jets pulsed. The jet introductory 

penetrated by first pulse and repetitive penetration follow that by the second pulse. 
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การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือสงเสริมเจตคติตอการละเลนพื้นบาน
ไทย 

13.30 - 13.45 น. 

8 กุลสตรี เหลาอุนออน และ 
เฉลิมเกียรติ วงศวนิชทวี  

การลดความผิดพลาดในงานเขียนแบบโครงสรางหนางาน 13.45 - 14.00 น. 

9 พินันทร คงคาเพชร การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสถิติผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต 

14.00 - 14.15 น. 

10 อภิชาติ ทองดอนนอย และ
นครินทร พัฒนบุญมี 

การศึกษาการแกวงกวัดฮารมอนิกใน 2 มิติ โดยการวิเคราะห
วีดิโอดวยโปรแกรม Tracker 

14.15 - 14.30 น. 

11 กิตติศักด์ิ ลาภกิจ และ 
กนกพร ศรีปฐมสวัสด์ิ 

การศึกษาแนวทางเชิงวิศวกรรมเพื่อการตัดสินใจในการลางแผง
โซลารกรณีศึกษา โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบน
หลังคาของบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง 

14.30 - 14.45 น. 

12 ฉัตรเพ็ชรฆ คัมภิรานนท 
และ อัญชนา วงษโต 

การสรางและวเิคราะหคุณสมบัติของแมพิมพฉีดพลาสติกที่ข้ึนรูปจาก
วัสดุอีพอคซ่ีเรซิ่น 

14.45 - 15.00 น. 

13 สุวรรณ บุญศรีวงศ 
กิติศักด์ิ ฉิมกลิ่น 
บัณฑิต สุขสวัสด์ิ 
และ อุไร อภิชาตบรรลือ 

การสรางและหาประสิทธิภาพของชุดทดลองความเคนและ
ความเครียดจริงสําหรับงานข้ึนรูปโลหะ 

15.00 - 15.15 น. 

14 ธีระศักด์ิ นีฤนารถ 
กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน 
บัณฑิต สุขสวัสด์ิ 
และ นฤเบศ คํามงคล 

การสรางและหาประสิทธิภาพของชุดทดลองอัตราสวนผสม
อากาศตอเชื้อเพลิงของเครื่องยนตแกสโซลีนขนาดเล็ก 4 จังหวะ 

15.15 - 15.30 น. 

15 พรประเสริฐ บุญนะผล 
และ วีระชัย คอนจอหอ 

การสังเคราะหตัวแบบแอปพลิเคชั่นโคชชิ่งกิจกรรมนักศึกษา
หลายทางเลือก ดวยรูปแบบการใชงานแบบปรับเหมาะ 

15.30 - 15.45 น. 
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ท่ี นักวิจัย ช่ือบทความ เวลา 

16 ประณต  เมฆลอย 
กนกพร  ศรีปฐมสวัสด์ิ 
และ ณัฐวุฒิ  จันทรทอง 

การออกแบบมาตรฐานการผลิตและติดต้ังเครื่องจักรระบบ
หุนยนตเรียงกระสอบอาหารสัตว โดยการวิเคราะหขอบกพรอง
และผลกระทบ 

15.45 - 16.00 น. 

17 ปรวีร เขียววิจิตร 
 และ วิโรจน เจษฎาลักษณ 

ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนา
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สงผลตอประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานผานศักยภาพในการประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา 

16.00 - 16.15 น. 

18 สฑีรุจ ศรีสันติสุข  
ไพรัตน พรมมา  
เพทาย อัตเศรณีย และ
จันทรา ผงลังกา 

เครื่องมือตรวจสอบผิวงานจากการซอมชิ้นสวนตัวถังรถยนต 16.15 - 16.30 น. 

19 เดนชัย พันธุเกตุ 
วรานันท อิศรปรีดา 
อังคาร ปริญญาชัยศักด์ิ 
และ ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน 

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน เรื่องการออกแบบกราฟกเพื่อการสอน 

16.30 - 16.45 น. 

20 Prachya Mukda 
Wirapan Seehanam and 
Kulachate Pianthong  

Phenomena of Double Pulsed High Speed Liquid Jet 
from IDM Injector into Tissue Simulant 

16.45 - 17.00 น. 

21 อรรถพงษ โภชนเกาะ  ปจจัยที่สงผลใหระบบจําหนายไฟฟาขัดของ กรณีศึกษา  
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 

17.00 - 17.15 น. 

22 มีนนภา  รักษหิรัญ 
สมมาตร  พรหมพุฒ 
และ กชนิภา  เสริมสัย 

ระบบติดตามโครงการวิจัยของนักศึกษาแบบปฏิสัมพันธสําหรับ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

17.15 - 17.30 น. 

23 ไอระวิน วองวัจนะ และ
ศรัณยธร ศศิธนากรแกว 

รูปแบบการสื่อสารและปจจัยที่สงผลตอการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคานอก
ระบบเกมออนไลน 

17.30 - 17.45 น. 

24 ณัชชา วิชัย   
สฑีรุจ ศรีสันติสุข    
เมธา  เพ็ชรเขียว 
พอพงศ  อนุดิษฐ 

สรางชุดกําจัดกาซแอลพีจีรั่วแบบอัตโนมัติ 17.45 - 18.00 น. 

 

20 Prachya Mukda Phenomena of Double Pulsed High Speed Liquid Jet 16.45 - 17.00 น.
Wirapan Seehanam and from IDM Injector into Tissue Simulant
Kulachate Pianthong



การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดินไทยท่ียั่งยืน ครั้งที่ 6 | 23 
 

 

 

 

 

 

 

“คุณคาของงานวิจัยเกิดขึ้นจากการใชกําลังความคิด 

พลังแหงความมุงมั่นของทุกฝายที่เกี่ยวของกับระบบวิจัย 

เพื่อใหเกิดเครือขายและนําสูการสรางสรรคคุณคา 

ใหงานวิจัยเปนกลไกสําคัญ ในการขับเคล่ือนประเทศของเรา 

กาวไปสูการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับความตองการของประเทศ 

และสรางอนาคตไทยอยางยั่งยืน” 
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ดําเนินการโดย 

สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

โทรศัพท/โทรสาร 032-493277 

Website http://research.pbru.ac.th 

 


