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Rodzaje rozpylaczyRodzaje rozpylaczy

UltradźwiękowyThermospray

Pneumatyczne

Koncentryczny Krzyżowy Babbington

Frytowy MCA



Cechy idealnego rozpylaczaCechy idealnego rozpylacza

nn małe zużycie próbkimałe zużycie próbki
nn maksymalna wydajność rozpylania (100%)maksymalna wydajność rozpylania (100%)
nn uzyskiwanie jednorodnego aerozoluuzyskiwanie jednorodnego aerozolu
nn bez martwych objętościbez martwych objętości
nn możliwość rozpylania cieczy o różnych możliwość rozpylania cieczy o różnych 

parametrach fizykochemicznychparametrach fizykochemicznych
nn stabilność pracystabilność pracy



Diagnostyka rozpylaczyDiagnostyka rozpylaczy
Parametry mechaniczneParametry mechaniczne

Wydajność tworzenia aerozolu [%]Wydajność tworzenia aerozolu [%] 33--100100

Wydajność transportu aerozolu [%]Wydajność transportu aerozolu [%] 2020--9090
Stężenie aerozolu [mL LStężenie aerozolu [mL L--1]1] <1<1

Średnica kropel [Średnica kropel [µµm]m] 11--5050

Rozkład kropelRozkład kropel

Parametry spektroskopowe Parametry spektroskopowe 
Szumy sygnału [%]Szumy sygnału [%] 0,50,5--55

Szumy tła [%]Szumy tła [%] 11--1010

Czas mycia [s]Czas mycia [s] 1515--500500

Granice wykrywalnościGranice wykrywalności



Ocena rozpylaczyOcena rozpylaczy



Wygląd nebulizera NOVAWygląd nebulizera NOVA--11

DIHEN



Schemat nebulizera NOVA Schemat nebulizera NOVA –– 11



Wydajność trzeciorzędowego aerozolu, komora cyklonowa,  
przepływ Ar 350 ml/min
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Wydajność trzeciorzędowego aerozolu NOVA-1, komora 
cyklonowa, przepływ Ar 600ml/min
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Wydajność trzeciorzędowego aerozolu, NOVA-1, komora 
cyklonowa, przepływ Ar [850 ml/min]
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Parametry aerozolu - rozkład rozmiarów kropel



WnioskiWnioski

nn poprawa granic wykrywalności w porównaniu z poprawa granic wykrywalności w porównaniu z 
klasycznymi nebulizerami pneumatycznymi klasycznymi nebulizerami pneumatycznymi 
(zależna od typu spektrometru i parametrów (zależna od typu spektrometru i parametrów 
pracy) związana z jakością aerozolu pracy) związana z jakością aerozolu 

nn 10 10 –– 20 krotne zmniejszenie zużycia analitu 20 krotne zmniejszenie zużycia analitu 
nn krótkie czasy mycia (rzędu 30 s) i minimalne krótkie czasy mycia (rzędu 30 s) i minimalne 

efekty pamięcioweefekty pamięciowe
nn odporność na sedymenty i zanieczyszczenia odporność na sedymenty i zanieczyszczenia 
nn duża trwałość nebulizeraduża trwałość nebulizera
nn stosunkowo niskie koszty zakupu i eksploatacji stosunkowo niskie koszty zakupu i eksploatacji 



Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę


