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WPROWADZENIE
Aerozoloterapia (terapia wziewna, inhalacje) to dziedzina nauki przedstawiająca
metody leczenia i profilaktyki chorób dróg oddechowych, które polegają na wdychaniu
zawartych w aerozolu leczniczych substancji. Metoda podawania leków do organizmu
przez drogi oddechowe cieszy się coraz większym zainteresowaniem oraz wykazuje
istotną przewagę nad metodami iniekcyjnymi i doustnymi dostarczania leków do
organizmu. Aby efektywnie pomóc osobom zmagającym się m.in. z astmą oskrzelową
czy przewlekłymi infekcjami nosa i zatok przynosowych należy poznać zasady
i zastosowania terapii aerozolowej. Na wspomnianą efektywność wpływają m.in.
właściwości fizykochemiczne cieczy, konstrukcja inhalatora medycznego, dynamika
inhalacji (częstość oddechów i objętość wdychanego powietrza).
W klasycznych nebulizatorach pneumatycznych nagłe rozprężenie się gazu u wylotu
dyszy obniża temperaturę roztworu o około 10–15°C, co może spowodować zaburzenia
homeostazy

błony

śluzowej

dróg

oddechowych,

a

u

niektórych

chorych

z nadreaktywnością oskrzeli – sprowokować skurcz oskrzeli. Dlatego zaleca się
stosowanie u takich chorych termostatu lub przystawki termalnej, które pozwalają
uzyskać aerozol o temperaturze 28–37°C, czyli tzw. termoaerozol. O ile w literaturze
dotyczącej tego zagadnienia można odnaleźć liczne rozwiązania konstrukcyjne
nebulizatorów, o tyle przystawki termostatujące praktycznie się nie pojawiają. Zatem
ważnym wydaje się być opracowanie nowych konstrukcji nebulizatorów wyposażonych
w elementy termostatujące generowany aerozol. Badania i analiza wielkości kropel
aerozolu odgrywają kluczową rolę w określeniu skuteczności rozpylania w dostarczaniu
leków do dróg oddechowych.
W ostatnich latach obserwuje się ciągły rozwój oraz wzrost liczby nowych
preparatów farmaceutycznych, przy czym niezwykle ważne są preparaty oparte na
surowcach naturalnych. Fundament aromaterapii stanowią olejki eteryczne. Znajdują
one zastosowanie w leczeniu różnych dolegliwości, tj. nieżyty górnych dróg
oddechowych, stany zapalne gardła i krtani, kaszel z trudnościami odkrztuszania, stany
kataralne i przeziębienia. Mają one również zastosowanie bakteriobójcze i rozkurczowe.
Niniejsza praca poświęcona jest aerozoloterapii. Pierwsza część pracy poświęcona jest
podstawowym zagadnieniom związanym z terapią inhalacyjną, m.in.: aktywność
badawcza

poświęcona

nebulizatorom

pneumatycznym,

przegląd

inhalatorów

dostępnych na rynku, parametry opisujące proces inhalacji, czynniki wpływające na
9

efektywność terapii, metody zwiększania tej efektywności oraz zastosowanie
aromaterapii w inhalacji. W drugiej części pracy zostały przedstawione wyniki badań
procesu prowadzonego w nebulizatorze pneumatycznym MEDICO CN280-15
z głowicą MedelJet Basic, wyposażoną w układ automatycznej regulacji temperatury
aerozolu. Badaniom poddano ciecze modelowe, w tym wodę, wodne roztwory
gliceryny, wodny roztwór chlorku sodu, leki wziewne oraz emulsje oparte na olejkach
eterycznych. Przeprowadzono badania reologiczne wykorzystanych cieczy i określono
wpływ właściwości fizykochemicznych cieczy (lepkości i napięcia powierzchniowego)
na wielkość powstających kropel aerozolu. Ponadto zaprojektowano, wykonano
i przebadano nebulizator pneumatyczny, który wyposażono w regulator temperatury
powstającego aerozolu. Opisano wpływ temperatury oraz zastosowania regulatora
temperatury na proces atomizacji.
Analizę wielkości kropel otrzymanych w wyniku rozpylania przeprowadzono
w oparciu o metodę mikroskopową i metodę dyfrakcji laserowej w układzie
pomiarowym Spraytec.
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CEL PRACY
Cel pracy stanowi analiza teoretyczno-doświadczalna procesu rozpylania cieczy
w termostatowanym inhalatorze medycznym. Określenie charakterystyki jakości
procesu atomizacji związane jest z analizą wielkości kropel oraz objętościowych
histogramów kropel uzyskanych podczas rozpylania cieczy o różnych właściwościach
fizykochemicznych, przy różnych zadanych temperaturach wylotowych aerozolu.
Cel pracy składa się z kilku celów pośrednich:
 Głównym celem pracy jest opracowanie nowej konstrukcji termostatowanego
nebulizatora

pneumatycznego

celem

zwiększenia

bezpieczeństwa

terapii

inhalacyjnej na skutek podwyższenia temperatury produkowanego aerozolu. Aby
zwiększyć

efektywność

i

bezpieczeństwo

aerozoloterapii

podjęto

próbę

modyfikacji klasycznej konstrukcji nebulizatora pneumatycznego zaopatrując go
we własnej konstrukcji aparat termostatujący generowany aerozol. W efekcie czego
uzyskano możliwość generowania aerozolu o temperaturze zbliżonej do
temperatury ciała człowieka, a tym samym uniknięcia powikłań związanych
z wdychaniem przez osoby chore aerozolu o obniżonej temperaturze.
 Analiza procesu rozpylania pod względem wielkości kropel i ich widma rozpylenia
przy użyciu standardowego nebulizatora oraz nebulizatora termostatowanego.
 Wykonanie badań procesu rozpylania modelowych płynów newtonowskich, leków
wziewnych oraz emulsji na bazie olejków eterycznych.
 Przeprowadzenie badań reologicznych oraz przeanalizowanie wpływu lepkości
cieczy i temperatury na proces rozpylania oraz rozkład wielkości kropel
w powstającym aerozolu.
 Próba matematycznego opisu badanego procesu.
W ostatnich latach zaobserwowano wzrost zainteresowania cieczami o zwiększonej
lepkości, które znajdują coraz szersze zastosowanie w medycynie. W wielu
przypadkach w aerozoloterapii (w tym również aromaterapii) rozpylane są ciecze
o złożonych właściwościach reologicznych, tj. zawiesiny, olejki eteryczne i układy
emulsyjne. Olejki eteryczne (zapachowe) pomocne są w leczeniu różnych dolegliwości,
od bólu głowy po reumatyzm i problemy z trawieniem. W związku z powyższym,
zdecydowano się na przeanalizowanie wpływu wybranych wielkości na charakter
generowanego aerozolu powstającego podczas rozpylania cieczy newtonowskich.
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CZĘŚĆ TEORETYCZNA
1. AKTYWNOŚĆ BADAWCZA SKUPIONA WOKÓŁ NEBULIZATORÓW
PNEUMATYCZNYCH

Rozpylacze pneumatyczne są szeroko stosowane w wielu procesach, tj. spalanie,
malowanie, klimatyzacja i tłumienie ognia. Jednym z ważniejszych zastosowań jest
medycyna, a dokładniej inhalacje medyczne. Zrozumienie wpływu geometrii
nebulizatora oraz samego przepływu, m.in. na grubość filmu cieczy i średnice
tworzących się kropel jest bardzo ważne z punktu widzenia konstruowania aparatury
medycznej. Przepływ wewnętrzny w nebulizatorze pneumatycznym można traktować
jako przepływ dwufazowy, co sprawia, że szczegółowe analizy są stosunkowo złożone.
W niniejszej rozprawie opisano zarówno konstrukcje nebulizatorów, jak również
wyniki badań doświadczalnych skupione wokół najważniejszych wielkości opisujących
proces rozpylania. Przedstawiona analiza literatury dotyczącej tego zagadnienia pozwoli
na lepsze zrozumienie procesu oraz co ważniejsze, dla inżynierów farmaceutów,
zapewnia lepsze kryteria projektowania i analizy wydajności nebulizatorów.
Stan wiedzy o rozpylaniu cieczy z wykorzystaniem nebulizatorów skłania do
podejmowania badań naukowych, przede wszystkim o charakterze doświadczalnym.
Badania, w których przyjmuje się szeroki zakres zmian właściwości cieczy, warunków
przepływu i konstrukcji nebulizatorów (pneumatycznych, ultradźwiękowych i innych),
powinny umożliwić określenie czynników determinujących kształtowanie się
rozpylanej strugi cieczy.
Ze względu na popularność i prostotę konstrukcji nebulizatorów pneumatycznych od
samego początku można zaobserwować gwałtowny wzrost zainteresowania ich
zastosowaniem oraz większą aktywność badawczą w tej dziedzinie. Na rysunku 1
graficznie przedstawiono liczbę publikacji i cytowań prac związanych z nebulizatorami
pneumatycznymi. Wykresy są wynikiem przeglądu jednej z najważniejszych baz
naukowych, tj. Web of Science Core Collection (dla zapytania jet nebuliser). Jak można
zauważyć, liczbę opublikowanych prac w analizowanej dziedzinie znamionuje
tendencja wzrostowa, szczególnie widoczna od roku 1990 z niewielkim spadkiem
w latach 2002–2012. Natomiast liczba cytowań stale wzrasta. Rosnące zainteresowanie
pneumatycznymi

nebulizatorami

medycznymi

wyróżniającym je wśród innych metod nebulizacji.
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można

przypisać

ich

zaletom,

W ostatnich latach opublikowano wyniki prac teoretycznych i doświadczalnych
dotyczących rozpylania przy użyciu nebulizatorów pneumatycznych, ukierunkowanych
na określenie ich wydajności oraz charakterystyki rozpylonej cieczy. Badania
prowadzono w szerokim zakresie zmienności parametrów operacyjnych i pomiarowych.
Wyniki tych badań wskazują, że zastosowanie nebulizatorów jest powszechne nie bez
powodu i wynika z tego, że:
 mają stosunkową prostą budowę,
 nie wymagają konserwacji,
 są trwałe, niezawodne i tanie,
 charakteryzują się dobrą jakością rozpylenia.
Do głównych wad nebulizacji pneumatycznej można zaliczyć:
 konieczność zasilania układu rozpylającego gazem o podwyższonym ciśnieniu,
 głośną pracę w porównaniu do np. nebulizatorów ultradźwiękowych.
a)

b)

Rysunek 1 Opracowania poświęcone rozpylaniu wirowemu wg Web of Science Core Collection:
a) liczba publikacji w czasopismach, b) liczba cytowań.
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Rozpylacze, w tym nebulizatory, konstruuje się głównie na podstawie danych
eksperymentalnych, a proces projektowania sprowadza się do wykonania wstępnej
dokumentacji technicznej, skonstruowania rozpylacza i przeprowadzenia badań
doświadczalnych. Główną przyczyną takiego podejścia jest złożoność przepływu
i oddziaływania pomiędzy fazą gazową i ciekłą. Pomimo rosnącej liczby publikacji
naukowych poświęconych temu zagadnieniu nadal brakuje opracowań pozwalających
podsumować dokonania w tej dziedzinie. W związku z powyższym w niniejszej
rozprawie szczególny nacisk położono na możliwie szerokie scharakteryzowanie
pneumatycznych nebulizatorów medycznych użytych do rozpylania cieczy o różnych
właściwościach

fizyko-chemicznych,

przy

jednoczesnym

wykorzystaniu

termostatowania układu. Celem tego zabiegu była możliwość generowania aerozolu
o temperaturze zbliżonej do temperatury ciała człowieka, a tym samym uniknięcia
powikłań związanych z wdychaniem przez osoby chore aerozolu o obniżonej
temperaturze.
Zaprezentowane w niniejszej pracy dane eksperymentalne mogą być interesujące dla
jednostek zajmujących się inżynierią produktu farmaceutycznego, przykładowo
produkcją farmaceutyków w skład których wchodzą ciecze o zróżnicowanych
właściwościach reologicznych. Uzyskane wyniki badań mają duże znaczenie
poznawcze.

2. AEROZOLOTERAPIA
Współczesne osiągnięcia inżynierii i techniki wpływają na prężny rozwój metod
diagnostyki i terapii medycznych, w tym również aerozoloterapii. Jednym z głównych
problemów współczesnej medycyny są choroby układu oddechowego. Znaczenie tych
chorób, ze względu na zmiany klimatyczne, zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby,
pojawianie się nowych drobnoustrojów cały czas rośnie. Przytoczone fakty stwarzają
racjonalne

przesłanki

do

konieczności

skupienia

się

nad

rozwojem

metod

aerozoloterapii [1].
Aerozoloterapia jest nowoczesną metodą leczenia, polegającą na dostarczeniu do
dróg oddechowych pacjenta aerozolu wziewnego, który pełni rolę nośnika substancji
farmakologicznych. Aerozol to układ dyspersyjny, zawierający zawieszone w gazie
cząstki ciała stałego lub krople cieczy. Fazą ciągłą (gazem) może być nie tylko
powietrze, ale również mieszanki innych gazów np. układ hel/powietrze tzw. Heliox.
[1].
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Cechą charakterystyczną aerozoli medycznych jest stosunkowo wąski i swoisty
rozkład wielkości cząstek. Ze względu na rozmiary cząstek aerozole można podzielić na
monodyspersyjne, w których zawieszone w gazie cząstki mają jednakowe wielkości
oraz polidyspersyje, które zawierają cząstki o różnych rozmiarach [2].
Inhalacja, jako metoda leczenia może być stosowana dwutorowo. Pierwszym celem
nebulizacji jest działanie lokalne, polegające na leczeniu schorzeń płuc np. astmy,
mukowiscydozy. Drugim celem terapii inhalacyjnej jest działanie systemowe. Drogi
oddechowe stanowią obok metody domięśniowej, doustnej i dożylnej, alternatywną
drogę podania farmaceutyków o działaniu ogólnoustrojowym np. znieczulenie
organizmu podczas dokonywania zabiegów chirurgicznych. Tego typu terapia jest
korzystna w przypadku stosowania leków mających negatywny wpływ na inne narządy.
Dzięki eliminacji efektu tzw. „pierwszego przejścia”, tj. biotransformacji w wątrobie,
kontakt z nimi jest ograniczony i z tego powodu aplikowanie leków w postaci
wziewnej, góruje nad podawaniem doustnym, czy pozajelitowym [1,3,4].
Aerozoloterapia jest nazywana również terapią celowaną (ang. drugtargeting).
Cząstki lub krople substancji farmakologicznie czynnej, zawartej w fazie ciągłej,
w zależności od ich rozmiarów deponują się w określonym odcinku dróg oddechowych.
Depozycja

aerozolu

w drogach

oddechowych

przekłada

się

bezpośrednio

na skuteczność leczenia.
Wyróżnia się trzy charakterystyczne obszary depozycji (rysunek 2) [2]:
– krople poniżej 5 m (frakcja respirabilna) penetrujące pęcherzyki płucne,
– krople pomiędzy 5 i 8 m penetrujące tchawicę, oskrzela i oskrzeliki,
– krople powyżej 8 m penetrujące gardło i krtań.

Rysunek 2 Depozycja aerozolu w układzie oddechowym pacjenta [36].
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Konkretyzowanie tego założenia jest możliwe wówczas, gdy układ jest zdolny
do wytwarzania aerozolu o charakterze monodyspersyjnym. Otrzymanie tego typu
aerozolu jest bardzo trudne, jednak współczesne inhalatory coraz częściej wytwarzają
układy

dyspersyjne

o

wąskim

rozkładzie

cząstek.

Otrzymanie

produktu

farmaceutycznego posiadającego określone właściwości wiąże się z koniecznością
kontroli wielkości kropel w generowanym aerozolu [5,6,7].
Znaczenie terapii inhalacyjnej we współczesnej medycynie rośnie ze względu na
wiele zalet i szeroki zakres zastosowania. Nebulizacja charakteryzuje się łatwością
wykonania, niską inwazyjnością, możliwością doboru indywidualnej dawki leku,
możliwością wykonania jednoczesnej tleno- i farmakoterapii oraz brakiem wymogu
koordynacji

Ponadto

wdechowo-wydechowej.

pozwala

na

maksymalizację

zaaplikowanej dawki lokalnej, przy jednoczesnej małej ogólnej dawce farmaceutyku,
dzięki czemu może być stosowana i jest akceptowana u pacjentów w różnym wieku
[1,8].
Wskazania do stosowania aerozoloterapii [8]:
a) Choroby górnych dróg oddechowych:
– zapalenie oskrzeli nawracające, przewlekłe,
– rozstrzenia oskrzeli,
– mukowiscydoza – postać płucna,
– POCHP,
– astma oskrzelowa,
– zespół zatokowo-oskrzelowy,
– stany po zapaleniu płuc, szczególnie przewlekające się lub ze skłonnością do
nawrotów,
– zakażenia grzybicze układu oddechowego,
– stany przed i po zabiegach chirurgicznych w obrębie dróg oddechowych.
b) Choroby górnych dróg oddechowych:
– przewlekły nieżyt nosa i gardła: zanikowy, naczynioruchowy oraz
przerostowy (w fazie początkowej),
– przewlekłe, nieswoiste stany zapalne nosa, gardła i krtani z obecnością
wydzieliny,
– alergiczny nieżyt nosa,
– nawracające i przewlekle stany zapalne zatok bocznych nosa,
– przewlekły nieżyt krtani: zanikowy, przerostowy,
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– grzybice jamy ustnej, gardła i krtani,
– stany pooperacyjne, np. po resekcji przegrody nosa, usunięciu polipów,
zabiegach w obrębie nosa i zatok obocznych.
Ciągły rozwój medycyny i farmaceutyków wziewnych sprawia, że na rynku pojawiają
się nowe środki farmaceutyczne znajdujące zastosowanie w aerozoloterapii:
– leki przeciwbólowe i znieczulające,
– leki przeciwgrzybiczne,
– leki przeciwzakaźne,
– leki przeciwgruźlicze,
– leki przeciwnowotworowe,
– leki przeciwzapalne,
– leki przeciwzakrzepowe,
– leki immunosupresyjne,
– leki antycholinergiczne,
– leki mukolityczne,
– antybiotyki wziewne,
– szczepionki,
– biofarmaceutyki wziewne,
– steroidy wziewne.
Istnieją również pewne przeciwwskazania, co do stosowania aerozoloterapii. Są to:
– ciężka niewydolność serca,
– niewydolność oddechowa niezwiązana z mechanizmem obturacji oskrzeli,
– przewlekłe, ciężkie choroby układu oddechowego (gruźlica, nowotwory),
– krwotok z dróg oddechowych,
– ostre stany zapalne górnych i dolnych dróg oddechowych,
–zaostrzenia przewlekłych nieżytów nosa, gardła i krtani przebiegające
z podwyższoną ciepłotą,
– choroby układu oddechowego z objawami niewydolności oddychania
i krążenia,
– dychawica oskrzelowa – ciężki stan astmatyczny,
– alergia na stosowane w inhalacji leki.
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3. INHALATORY MEDYCZNE
Aerozol z fazy ciekłej jest wytwarzany w procesie nebulizacji, czyli mechanicznego
rozproszenia do kropel. Rozpraszanie leków przeprowadza się w inhalatorach
medycznych

–

urządzeniach

najstarszych

i

najczęściej

wykorzystywanych

w aerozoloterapii [1,8].
W celu konwersji roztworu leku do postaci aerozolu wykorzystywane są różne
warianty metod rozpraszania. Ze względu na to można je podzielić na: klasyczne
i nowej generacji. Przykładowy podział został przedstawiony na rysunku 3 [1].
Do urządzeń klasycznych zaliczają się nebulizatory pneumatyczne i ultradźwiękowe
oraz inhalatory ciśnieniowe i proszkowe. Najprostszą metodą rozpraszania, stosowaną
zarówno w przypadku zawiesin, jak i roztworów jest mechaniczne rozproszenie cieczy
do kropel. W tym celu najczęściej stosowane są nebulizatory pneumatyczne. Zarówno
urządzenia pneumatyczne jak i ultradźwiękowe zostały dodatkowo wyposażone
w przegrody, których zadaniem jest wychwytywać i zawracać większe krople, dzięki
czemu do dróg oddechowych pacjenta docierają krople o odpowiednim rozmiarze [1,2].

Rysunek 3 Ogólna klasyfikacja inhalatorów medycznych wykorzystywanych
w aerozoloterapii [1].
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Ciągły rozwój zarówno medycyny, technologii, jak i pogłębianie wiedzy
o aerozoloterapii sprawiły, że klasyczne inhalatory uległy wielu udoskonaleniom.
Na rynku pojawiło się wiele nowych systemów cechujących się większą efektywnością,
dokładnością i powtarzalnością emitowanej dawki. Dzięki urządzeniom nowej generacji
możliwe staje się dostarczenie leku do dróg oddechowych pacjenta w znacznie
krótszym czasie. Niejednokrotnie również umożliwiają one podanie leku, którego forma
sprawia, że nie mógłby być on użyty w klasycznej inhalacji np. leków składających się
z substancji wrażliwych i podatnych na degradację oraz pozwala na zmniejszenie dawki
leku [1,2].
Szeroki wybór inhalatorów medycznych dostępnych na rynku to także szeroka gama
wad

i

zalet

tych

urządzeń,

a

ich

praca

zależy

od

wielu

czynników.

Wybór odpowiedniego urządzenia powinien być poparty szeregiem badań i analiz jego
cech. Należy pamiętać, że ze względu na dobro pacjenta oraz różny charakter pracy
inhalatorów niemożliwe jest ich zamienne stosowanie [9].
3.1 NEBULIZATORY
Najczęściej wykorzystywaną i jednocześnie najstarszą metodą inhalacji jest
rozpraszanie pneumatyczne. Bazuje ona na mechanizmie atomizacji, który polega na
wytworzeniu aerozolu z fazy ciekłej poprzez mechaniczne rozproszenie do kropel przy
użyciu energii sprężonego gazu. Nebulizator pneumatyczny (ang. jet nabulizer,
pneumatic nebulizer) jest to układ składający się z głowicy nebulizacyjnej – naczynia,
w którym przebiega proces atomizacji, oraz sprężarki – źródła sprężonego powietrza.
Urządzenia te wyposażone są w dyszę dwupłytową, w której energia kinetyczna
powietrza doprowadzonego pod podwyższonym ciśnieniem rozrywa strumień cieczy,
co skutkuje wytworzeniem strugi aerozolu [1]. Schemat przebiegu procesu atomizacji
w głowicy nebulizacyjnej został przedstawiony na rysunku 4.
Głowica nebulizacyjna jest połączona ze źródłem sprężonego powietrza za pomocą
przewodu ciśnieniowego. Sprężarka najczęściej napędzana jest silnikiem elektrycznym,
rzadziej z butli ciśnieniowej. Powietrze pod ciśnieniem 1–3 bar, jest doprowadzane do
naczyńka nebulizacyjnego wypełnionego roztworem leku. W okolicy dyszy w wyniku
efektu Venturi’ego (Bernoulli’ego), polegającego na zmniejszeniu ciśnienia w skutek
przepływu cieczy przez zwężone elementy głowicy, następuje jej rozpylenie i powstanie
pierwotnej strugi aerozolu [1,10]. Urządzenia pneumatyczne wyposażone są
w przegrodę impakcyjną, której zadaniem jest wyłapywanie kropel o większych
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rozmiarach. Odpowiednia konstrukcja przegrody impakcyjnej pozwala na ponowne
rozbicie strugi aerozolu, w wyniku czego powstaje tzw. aerozol wtórny. Cząstki
aerozolu, które nie przedostaną się na zewnątrz głowicy nebulizacyjnej, ociekają na dno
naczynia, następnie recyrkulują i ulegają ponownej atomizacji. Krople o mniejszych
rozmiarach omijają przegrodę i za pomocą strumienia powietrza są kierowane w dalsze
przestrzenie

głowicy,

gdzie

ulegają

częściowej

separacji

tzw.

eliminacji

bezwładnościowej. Na zewnątrz naczynia przedostaje się tylko aerozol polidyspersyjny,
zawierający krople o rozmiarach z zakresu 1–5m [1,2,11].

Rysunek 4 Schemat przebiegu atomizacji pneumatycznej w głowicy nebulizacyjnej [1]:
1 - dopływ sprężonego powietrza do dyszy, 2 - ciecz rozpylana, 3 - aerozol pierwotny,
4 - przegrody, 5 - aerozol wtórny, 6 - aerozol emitowany.

Konstrukcja urządzenia, przekrój poprzeczny dyszy, a także natężenie przepływu
gazu i związane z tym ciśnienie mają znaczący wpływ na wielkość kropel
otrzymywanych w wyniku atomizacji [2,8]. Na skuteczność procesu nebulizacji
pneumatycznej składa się wiele czynników, to nie tylko rozmiar wytwarzanej kropli
aerozolu, ale również wydajność aerozolu, tryb pracy nebulizatora, objętość martwa
oraz rodzaj zastosowanego leku [8,12].
Ogromny wpływ konstrukcji nebulizatora na proces rozpylania powoduje,
że na rynku w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat pojawiło się wiele nowych urządzeń,
o zróżnicowanych

geometriach

i

parametrach

pracy

[13].

Pod

względem

konstrukcyjnym głowice nebulizacyne różnią się między sobą objętością rozpraszanego
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roztworu. Ze względu na tę cechę nebulizatory można podzielić na najczęściej
stosowane nebulizatory niskoobjętościowe oraz stosowane tylko w warunkach
szpitalnych nebulizatory wysokoobjętościowe [8]. Kolejnym parametrem nieodzownie
związanym z konstrukcją urządzenia jest tzw. objętość martwa (ang. dead volume).
Jest to objętość roztworu, który nie ulega atomizacji i pozostaje w naczyniu po
zakończeniu emisji aerozolu. Etap niestabilnego i przerywanego wytwarzania aerozolu
występuje w każdej głowicy i poprzedza on osiągnięcie przez układ objętości martwej.
Z punktu widzenia tego parametru najkorzystniejsze są głowice posiadające jak
najmniejszą objętość martwą [1]. Naczyńka nebulizacyjne są dodatkowe zaopatrzone w
tzw. zawory zwrotne, z których jeden ma na celu zbilansować strumień wdychanego
powietrza dla normalnego oddychania spoczynkowego, drugi natomiast wyprowadza
wydychane powietrze na zewnątrz. W nebulizatorach o klasycznej konstrukcji aerozol
jest emitowany w sposób ciągły, a zawory zwrotne ograniczają emisję strugi kropel na
zewnątrz [1]. Tryb pracy zaworów zwrotnych jest podstawowym kryterium podziału
nebulizatorów. Dzielimy je następująco [14]:
a) Nebulizatory pracujące w trybie ciągłym:
– nebulizatory klasyczne (konwencjonalne ang. continous nebulizer,
constant-output nebulizer),
– nebulizatory skojarzone z wdechem – nebulizatory dyszowe “asystujące
oddechowi” (nebulizatory z aktywnym wylotem ang. breath-assisted
nebulizer).
b) Nebuizatory pracujące w trybie przerywanym:
–

nebulizatory

dozymetryczne

–

zsynchronizowane

z

oddechem

(ang. dosimetirc nebulizer, breath-actuated nebulizer),
– nebulizatory adaptacyjne – monitorujące rytm oddechowy pacjenta
(ang. adaptive aerosol delivery, breath-adapted nebulizer).
Najbardziej efektywne z punktu widzenia aerozoloterapii są głowice pracujące
w trybie przerywanym, które emitują aerozol tylko w czasie wdechu. W efekcie
ograniczają one straty leku w czasie wydechu i pozwalają na jeszcze bardziej
precyzyjną kontrolę dawki inhalowanego leku [1]. Do danej głowicy dedykowany jest
zazwyczaj odpowiedni kompresor. Nie zaleca się stosowania dowolnej sprężarki
z dowolną głowicą nebulizacyjną, gdyż może być to przyczyną otrzymania aerozoli
o odmiennych właściwościach fizykochemicznych, kropel o nie odpowiednim zakresie
rozmiarów oraz spadku wydajności procesu [1].
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W trakcie procesu nebulizacji pneumatycznej pojawia się zjawisko odparowania
wody, które powoduje ochłodzenie oraz zatężenie rozpylanego roztworu. Jest ono
niekorzystne z punktu widzenia pacjenta, ponieważ może prowadzić do zaburzenia
homeostazy błony śluzowej dróg oddechowych [13,15]. Inną wadą inhalatorów
pneumatycznych jest ich mała wydajność pracy – długi czas pracy urządzenia powoduje
wydłużenie czasu inhalacji. Nie mamy tutaj do czynienia z natychmiastowym
dostarczeniem pełnej dawki leku do dróg oddechowych pacjenta, tak jak ma to miejsce
w inhalatorach typu MDI, czy DPI [1,2,8]. Urządzenia te posiadają jednak wiele zalet,
do których należy m.in. możliwość wykorzystania preparatów stanowiących mieszaninę
różnych leków, a co za tym idzie dostarczenia do dróg oddechowych pacjenta kilku
substancji aktywnych w trakcie jednego procesu inhalacji [14,16]. Ponadto mechanizm
rozpylania pneumatycznego nie stanowi zagrożenia dla struktury leku, co powoduje, że
nebulizatory wykorzystywane są w inhalacji następujących leków [5,14]:
–

antybiotyki,

amikacyna),

takie

jak

aminoglikozydy

karbenicylina,

kolastyna,

(tobramycyna,
ceftazydym,

gentamycyna,
wankomycyna,

amfoterycytyna),
– pentamidyna,
– glikokortykosteroidy (budezonid, beklometazon),
– rozszerzających oskrzela (bronchodylatacyjne), takie jak bromek ipratropium,
beta-2-mimetyki

(salbutamol,

terbutalina),

preparaty

złożone

(bromek ipratropium + fenoterol),
– mukolityki, na przykład N-acetylocysteina, mesna, ambroksol,
– hamujących transport przezłonowych jonów sodu (amiloryd),
– kromoglikandisodowy,
– dornaza.
Kolejnym typem nebulizatora jest nebulizator ultradźwiękowy (ang. ultrasonic
nebulizer), Schemat działania nebulizatora ultradźwiękowego został przedstawiony na
rysunku 5.
Schemat i mechanizm działania nebulizatorów ultradźwiękowych można opisać
w oparciu o dwie główne teorie, do których należą teoria fali kapilarnej i teoria
kawitacji. Koncepcja fali kapilarnej znajduje zastosowanie w przypadku niskich
częstotliwości

ultradźwięków,

natomiast

koncepcja

kawitacji

zastosowania wysokich częstotliwości ultradźwięków [10,17,18].
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odnosi

się

do

Pierwsza zakłada, że krople są tworzone w procesie implozji pęcherzyków
kawitacyjnych na płaszczyźnie cieczy i jest to tzw. szok hydrauliczny (ang. hydraulic
shock). Druga hipoteza wiąże proces atomizacji z występowaniem drgań kryształu
piezoelektrycznego, a mechanizm działania oparty jest na wykorzystaniu drgań
akustycznych o wysokiej częstotliwości. Drgania o częstotliwości z zakresu 1–3MHz są
przekazywane od kryształu piezoelektrycznego do powierzchni cieczy, gdzie następuje
pofalowanie jej struktury i następnie oderwanie i uniesienie kropel cieczy [1,19,20].
Szybkość wytwarzania fal kapilarnych w tego typu urządzeniach zależy zarówno od
natężenia drgań ultradźwiękowych, jak i właściwości fizykochemicznych badanych
płynów [19]. Wraz ze wzrostem częstotliwości drgań obserwuje się zmniejszenie
rozmiarów kropel generowanego aerozolu [21]. W literaturze przedmiotu pojawia się
również pojęcie tzw. teorii spójnej (ang. conjuction theory), która zakłada, ze rozkład
kropel spowodowany jest działaniem fal kapilarnych, które inicjowane są przez
pęcherzyki kawitacyjne [22].

Rysunek 5 Schemat przebiegu atomizacji w nebulizatorze ultradźwiękowym [1]:
1 - dopływ powietrza, 2 - kryształ piezoelektryczny, 3 - fontanna ultradźwiękowa, 4 - aerozol
pierwotny, 5 - przegroda impakcyjna, 6 - emitowany aerozol.

Konstrukcja tego typu inhalatorów również została wyposażona w przegrody,
których celem jest eliminacja z układu kropel o dużych rozmiarach [1].
Aerozol generowany w nebulizatorach ma charakter polidyspersyjny, ale jednocześnie
posiada węższy rozkład wielkości kropel niż struga aerozolu wytworzona przez
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nebulizator pneumatyczny. Sterowanie częstotliwością ultradźwięków pozwala
dodatkowo na kontrolę wielkości generowanych kropel. Do zalet należy również
kulistość kropli oraz stosunkowo duża droga przepływu cieczy [16,21]. Ponadto
działanie ultradźwięków powoduje, że nebulizatory te umożliwiają wytworzenie
termoaerozolu. Tylko niewielka część generowanej przez układ energii jest
wykorzystywana do tworzenia wibracji. Pozostała część przekształcana jest w ciepło,
co powoduje wzrost temperatury inhalowanej cieczy [1,23,24]. Fakt ten jednak sprawia,
że w nebulizacji ultradźwiękowej mogą być stosowane tylko leki niewrażliwe na
zmiany temperatury. W przeciwnym razie substancje aktywne w nich zawarte mogą
ulegać

rozkładowi

i tracić

swoje

właściwości.

Przeszkodą

w

rozpylaniu

ultradźwiękowym jest również wysoka lepkość inhalowanych roztworów i zawiesin,
z którą nie radzą sobie klasyczne urządzenia [19,25].

3.2 DAWKUJĄCE INHALATORY CIŚNIENIOWE
Inhalatory ciśnieniowe dozujące w skrócie pMDI (ang. pressurized Metered Dose
Inhalers) cieszą się szeroką popularnością i stanowią jedną z częściej stosowanych
konstrukcji atomizerów. Urządzenia te działają w oparciu o dekompresję propelentu,
poprzez przejście zawartości pojemnika ciśnieniowego przez zawór odcinający
do otoczenia. Lek stosowany jest zazwyczaj w formie rozpuszczonej lub zawieszonej.
Inhalatory typu pMDI zbudowane są z aluminiowego pojemnika ciśnieniowego
z lekiem, wyposażonego w wewnętrzną powłokę poprawiającą jego odporność
chemiczną i stabilność formulacji leczniczej. Ważnym elementem jest zawór dawkujący
znajdujący się wewnątrz pojemnika o objętości 25–100mm3, którego zadaniem jest
odmierzenie odpowiedniej dawki leku. Obudowa z tworzywa sztucznego wyposażona
jest

w

mechanizm wyzwalający

dawkę

(ang.

actuator)

połączony

z dyszą

dekompresyjną i ustnikiem [1]. Budowę inhalatora pMDI przedstawiono na rysunku 6.
W wyniku naciśnięcia pojemnika następuje wepchnięcie iglicy zaworu do wnętrza
naczynia z lekiem, w wyniku czego następuje jego uwolnienie. Dysza przez którą
uwalniany jest lek ma średnicę z zakresu 0,15–0,6 mm, a jej konstrukcja bezpośrednio
wpływa na wielkość generowanych kropel oraz kąt rozpylenia [1,26]. Powstały aerozol
staje się użyteczny dopiero w momencie odparowania propelentu, w wyniku czego
następuje redukcja rozmiaru kropel z początkowych wartości z zakresu 20–30 m [1].
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Rysunek 6 Schemat budowy i działania inhalatora ciśnieniowego dawkującego (pMDI) [1]:
1 - aluminiowy pojemnik ciśnieniowy, 2 - skroplony nośnik z lekiem, 3 - kielich, 4 - komora
odmierzająca dawkę, 5 - zamknięcie pojemnika, 6 – mechanizm wyzwalający dawkę,
7 - dysza dekompresyjna, 8 – chmura aerozolu.

Propelent, czyli ciekły nośnik zawierający lek w postaci cieczy lub zawiesiny,
występuje zazwyczaj w formie bezfreonowej w postaci związków hydrofluoroalkanów
HFA (ang. HydroFluoroAlkanes). W skład leku poza substancją czynną i propelentem
wbudowywane są również stabilizatory i substancje smarujące, zapewniające poprawne
działanie urządzenia. Inhalator ciśnieniowy dawkujący to typ urządzenia, który obok
wielu zalet, do których należą łatwe i szybkie użycie, wielodawkowość, odporność na
czynniki otoczenia, odporność mechaniczna i rozmiar inhalatora, posiada również swoje
wady. Niekorzystna z punktu widzenia pacjenta staje się konieczność wypracowania
koordynacji i odpowiedniej techniki wdechu oraz efekt tzw. „zimnego freonu”,
powodujący skurcz górnych dróg oddechowych. Ponadto dochodzi do tego duża
depozycja cząstek leku w gardle, drażniące działania propelentu i dodatków oraz brak
licznika dawek [1]. Wady te powodują ograniczenia ich zastosowania, dlatego
wprowadza się metody poprawy działania inhalatorów pMDI. Jednym z rozwiązań
ograniczających problemy związane ze złą koordynacją wdechu jest stosowanie
przystawek typu „add-on” tzw. spejserów, które można podzielić na spejsery
nisko-, średnio- i wysokoobjętościowe [1,4]. Na rynku znajduje się wiele tego typu
urządzeń, a ich głównym zadaniem jest oddalenie wylotu ustnika od ściany gardła
i umożliwienie prowadzenia inhalacji w oddychaniu spokojnym, poprzez utrzymanie
chmury aerozolu w stanie zawieszenia przez kilka sekund. Sprawia to, że inhalatory
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pMDI stają się bardziej dostępne dla dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych
[1,27,28]. Rozwiązania te niosą ze sobą również wady, do których należy głównie
ograniczenie powtarzalności dostarczanej dawki leku [1,29]. Ze względu na różnice
konstrukcyjne, mechanizm działania oraz wielkości i materiał z którego są wykonane
inhalatory typu pMDI można podzielić na kilka grup. Do czynników determinujących
ten podział należy sposób aktywacji urządzenia, technika inhalacji, rodzaj nośnika oraz
prędkość generowanego aerozolu [30].
3.3 INHALATORY PROSZKOWE
Inhalatory proszkowe DPI (ang. Dry Powder Inhalers) to typ inhalatora, który
podobnie

jak

inhalatory

ciśnieniowe

znalazł

swoje

szerokie

zastosowanie

w aerozoloterapii [31]. Mechanizm działania tych urządzeń polega na aerozolizacji
leku, który występuje w formie sypkiej [1,20]. Czynnikiem inicjującym proces
aerozolizacji jest najczęściej wdech pacjenta, a aparaty te nazywane są pasywnymi
inhalatorami proszkowymi [1,32,33]. Proszek w formie skupiska ziaren w formulacji
leczniczej jest przeprowadzany do postaci strugi cząstek zawieszonych w powietrzu.
Powstała chmura posiada odpowiednią zdolność penetracji i depozycji w drogach
oddechowych pacjenta. Mechanizm działania skupiony jest nie tylko na odpowiedniej
fluidyzacji, ale również na jak efektywniejszej deagregacji, prowadzącej do otrzymania
cząstek o rozmiarach poniżej 5 m [1]. Konstrukcja inhalatora DPI została
przedstawiona na rysunku 7.
Główną zaletą aktywacji wdechem jest ograniczenie problemu koordynacji wdechu
z wyzwoleniem dawki leku, który występuje w urządzeniach typu pMDI [32].
Dodatkowo auto-synchronizacja charakterystyczna dla inhalatorów DPI zwiększa
efektywność penetracji cząstek aerozolu do dróg oddechowych pacjenta i ich depozycję
oraz zmniejsza prędkość strugi na wlocie do układu, co skutkuje ograniczeniem
podrażnienia występującego w górnych drogach oddechowych. Kolejnym atutem
inhalatorów proszkowych jest duża powtarzalność emitowanej dawki leku oraz wysoka
depozycja płucna aerozoli [1,34]. Pacjenci wybierają je również ze względu na mały
rozmiar, łatwość użycia i stosunkowo niską cenę [35]. Konstrukcje inhalatorów DPI nie
są jednak pozbawione wad w postaci zawodności mechanicznej, spowodowanej
skomplikowaną budową urządzenia oraz brakiem dodatkowego źródła energii
rozpraszającej (poza wdechem pacjenta). Ograniczenia te powodują, że inhalatory
proszkowe nie znajdują zastosowania u osób, u których stan zdrowia lub wiek
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nie pozwalają na wykonanie energicznego wdechu i uniemożliwiają prawidłowy
przebieg procesu inhalacji [1,34].

Rysunek 7 Konstrukcja inhalatora DPI (Easykaler® )[36]:
1 - lek w formie proszku, 2 - serozol, 3 - mechanizm odmierzający dawkę leku.

Wpływ

na

efektywność

procesu,

zapewnienie

precyzyjnego

dawkowania

oraz zwiększenie udziału mniejszych kropel ma nie tylko konstrukcja urządzenia,
ale również właściwa formulacja leku. W celu poprawy jakości procesu substancję
czynną API (ang. Active Pharmaceuticals Ingradient), której cząstki mają rozmiar
mniejszy od 10 m, miesza się z większymi cząstkami nośnika, do których zalicza się
najczęściej laktozę, ale również inne związki węglowodanowe, takie jak glukoza,
trehaloza, czy mannitol. Nośniki te tworzą miejsca aktywne, z których w trakcie
procesu powstawania aerozolu uwalniane są do układu oddechowego cząstki API,
a gruboziarnisty przekaźnik osadza się w ustach lub inhalatorze [1,6,37]. Ważnym
etapem tworzenia inhalatorów jest analiza procesu deagregacji proszków. Aby
wytwarzany aerozol posiadał odpowiedni charakter cząstki pierwotne substancji
czynnej muszą posiadać odpowiednią granulację, a podczas procesu rozpylania muszą
zostać pokonane siły wzajemnego przyciągania pomiędzy cząstkami proszku, pomiędzy
cząstkami API i cząstkami nośnika oraz ściankami kapsułki i inhalatora [1].
Podstawowe konstrukcje inhalatorów proszkowych zostały poddane licznym
modyfikacjom, co sprawia, że na rynku dostępna jest duża gama tych urządzeń.
Ze względu na sposób dawkowania można je podzielić na [1,38,39]:
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– inhalatory pierwszej generacji – do grupy tej zaliczają się urządzenia
jednodawkowe, przeważnie kapsułkowe;
– inhalatory drugiej generacji – do grupy tej zaliczają się urządzenia
wielodawkowe, inhalatory z dawkami wstępnie odmierzonymi i opakowanymi
(ang. multi-unit dose) i inhalatory rezerwuarowe odmierzające dawki w sposób
ciągły (ang. multidose);
– inhalatory trzeciej generacji skupiające urządzenia aktywne, wykorzystujące
energię zewnętrzną do wytworzenia aerozolu.
Kolejnym czynnikiem determinującym podział inhalatorów proszkowych jest opór
własny inhalatora, który w sposób bezpośredni wpływa na natężenie przepływu
powietrza i skuteczność inhalacji. Ze względu na opór wewnętrzny inhalatory dzielimy
na [40,41,42]:
– niskooporowe,
– średniooporowe,
– wysokooporowe.
Największa depozycja leku osiągana jest w inhalatorach wysokooporowych,
które jednak znajdują zastosowanie tylko u pacjentów dysponujących silnym wdechem.
Dla pacjentów o osłabionych funkcjach oddechowych korzystniejsze są inhalatory
o niskich oporach. Fakt ten świadczy o konieczności indywidualnego doboru rodzaju
inhalatora i dawki leku do potrzeb pacjenta [1].
3.4 INHALATORY NOWEJ GENERACJI
Do grupy inhalatorów nowej generacji należą urządzenia, które ze względu
na nietypową konstrukcję nie mogą zostać zaliczone do wymienionych powyżej grup
klasycznych urządzeń [1]. Najpopularniejszymi urządzeniami nowej generacji
są nebulizatory membranowe, inaczej nazywane siateczkowymi, które w celu
rozpylenia

cieczy

do

Nowe rozwiązania
elektrohydrodynamiczne

postaci

aerozolu

technologiczne
EHDA

(ang.

wykorzystują

obejmują

ultradźwięki

również

ElectroHydroDynamic),

[43,44].

nebulizatory
stosujące

pole

elektrostatyczne o wysokim natężeniu cienkiej strugi cieczy wypływającej z kapilary na
skutek przyłożonego wysokiego napięcia [1,45]. Kolejną grupę urządzeń stanowią
inhalatory miękkiej mgły SMI (ang. Soft Mist Inhaler). Aerozol powstaje w wyniku
wywierania ciśnienia powstającego w wyniku mechanicznego przetłoczenia leku przez
dyszę inhalatora [2]. Coraz częściej docenianą grupą inhalatorów stają się systemy
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elektronicznie sterowane AAD (ang. Adaptative Aerosol Delivery), do których należą
nebulizatory o zaawansowanej i nowoczesnej technologii rejestrowania natężenia
przepływu powietrza podczas wdechu i wydechu [20]. Do nowoczesnych technologii
zalicza się również inhalator typu AERx firmy Aradigm. Aparat ten wytwarza aerozol
w formie mgły. Na skutek przyłożonego ciśnienia następuje przetłoczenie cieczy przez
perforowaną matrycę [1,46]. Urządzenia typu AERx dzielą się na elektroniczne
i mechaniczne [1]. Urządzeniami nowej generacji są również generatory kapilarne CAG
(ang. Capillary Aerosol Generator). W układach tych aerozol wytwarzany jest poprzez
kondensację par w atmosferze powietrza z otoczenia [1]. Uwagę zwracają również
inhalatory wykorzystujące zjawisko sublimacji i resublimacji. W chwili zaistnienia
podciśnienia w ustniku dochodzi do podgrzania leku na metalowej matrycy. Na wyjściu
z ustnika lek w postaci pary ulega resublimacji w wyniku czego następuje wytworzenie
aerozolu [1].

4. PARAMETRY OPISUJĄCE PROCES ROZPYLANIA
Proces rozpylania jest bardzo złożony i zależy od wielu czynników, co za tym idzie
istnieje wiele parametrów opisujących strugę aerozolu otrzymanego w wyniku procesu
nebulizacji. Parametry te ze względu na ich charakter można podzielić na zewnętrzne
tzw. makroparametry i wewnętrzne tzw. mikroparametry. Do makroparametrów
zaliczają się: kąt rozpylenia, zasięg strugi kropel, strumień objętości, strumień masy
oraz rozkład cieczy w strudze kropel. Są to wielkości dotyczące opisu zewnętrznego
kształtu oraz wewnętrznej struktury strugi kropel. Mikroparametry to widmo
rozpylania,

średnie

średnice

kropel,

jakość

rozpylenia

(stopień

rozpylenia

i jednorodność rozpylenia) oraz wskaźnik optymalnej średnicy kropli, czyli wielkości
charakteryzujące jakość rozpylania. Makroparametry i mikroparametry są ze sobą silnie
powiązane, dopiero ich kompletna analiza pozwala na dobór odpowiedniego rozpylacza
[15].
Krople powstające w wyniku rozpylenia posiadają zróżnicowane średnice, a proces
ich powstawania ma charakter statystyczny. Krople tworzą zbiór, w którym zmienną
losową jest średnica kropel D. Rozkład średnic kropel tworzy widmo średnic kropel,
czyli widmo rozpylenia. Jest to zależność między liczbą kropel ni, które znajdują się
w przedziale Di −

∆D
2

, Di +

∆D
2

 oraz średnicą Di, gdzie Di jest średnicą odpowiadającą

środkowi każdego i-tego przedziału, a D – stałą szerokością przedziału. Każdy pomiar
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średnicy musi być zakwalifikowany do odpowiedniego przedziału średnic. Pozwala to
na wykreślenie krzywej rozkładu ilościowego kropel (rysunek 8), który przedstawia
liczbę kropel w danym przedziale ni odniesioną do całkowitej liczby kropel w danym
przedziale. Suma wysokości wszystkich udziałów liczbowych na histogramie wynosi
100% [15].

Rysunek 8 Histogram przedstawiający rozkład liczbowy kropel [15].

Wielkością umowną charakteryzującą jednorodny zbiór kropel (duży zakres
wielkości, powierzchni oraz mas) jest średnia średnica kropel, która pozwala na
określenie takich parametrów, jak liczba, średnica, powierzchnia i objętość kropel.
Jest ona pomocna w ocenie jakości procesu rozpylania, ale jednocześnie ma charakter
bardzo ogólny [15].
Tabela 1 Średnie średnice kropel [15].
p

q

Oznaczenie i nazwa średniej średnicy

1

0

D10

Arytmetyczna

Porównanie układów dyspersyjnych

2

0

D20

Powierzchniowa

Kontrola powierzchni, zjawiska
powierzchniowe, np. absorpcja, parowanie

3

0

D30

Objętościowa

Kontrola objętości, zjawiska objętościowe

2

1

D21

Względna powierzchniowa

Rozpad kropel, adsorpcja

3

1

D31

Względna objętościowa;
Proberta

Parowanie, dyfuzja międzycząsteczkowa,
spalanie

3

2

D32
SMD

Objętościowopowierzchniowa; Sautera

Zasięg kropel, wymiana masy, wymiana

d43

Masowa; de Brouckere’a

4

3

Zastosowanie

ciepła

30

Frakcjonowanie kropel, spalanie

Odpowiedni wybór średniej średnicy jest zależny od obszaru zastosowania
rozpylonej strugi. Opisujące je właściwe wzory matematyczne bazują na jednym
podstawowym wzorze [15]:
p−q

∑m Dp
i ∆ni

√∑i=1
m

𝐷𝑝𝑞 =

q
i=1 Di ∆ni

,

(1)

gdzie wykładniki p i q stosowane są jednocześnie do oznaczenia danej średnicy. Zbiór
średnich średnic kropel wraz z ich opisem i zastosowaniem przedstawiono w tabeli 1.
Średnia średnica arytmetyczna kropel D10 opisuje średnicę kropel jednolitego zbioru
zastępczego o jednakowej liczbie kropel oraz o takiej samej sumie średnic,
jak w zbiorze rzeczywistym. Indeks 10 oznacza, że średnica wszystkich kropel
w liczniku została podniesiona do pierwszej potęgi, a w mianowniku do potęgi zerowej.
Opisuje ją zależność [15]:
𝐷10 =

∑𝑚
𝑖=1 𝐷𝑖 𝑛𝑖

(2)

∑𝑚
𝑖=1 𝑛𝑖

Średnia średnica powierzchniowa kropel D20 opisuje średnicę kropel jednolitego
zbioru zastępczego o jednakowej liczbie kropel oraz o takiej samej sumie powierzchni
wszystkich kropel, jak w zbiorze rzeczywistym. Opisuje ją zależność [15]:
𝐷20 = √

2
∑𝑚
𝑖=1 𝐷𝑖 𝑛𝑖

(3)

∑𝑚
𝑖=1 𝑛𝑖

Średnia średnica objętościowa kropel D30 charakteryzuje średnicę kropel jednolitego
zbioru zastępczego o jednakowej liczbie kropel oraz o takiej samej sumie objętości
wszystkich kropel, jak w zbiorze rzeczywistym. Opisuje ją zależność [15]:
3

3
∑𝑚
𝑖=1 𝐷𝑖 𝑛𝑖

𝐷30 = 𝑉𝑀𝐷 = √

∑𝑚
𝑖=1 𝑛𝑖

(4)

Względna średnica powierzchniowa kropel D21 charakteryzuje średnicę kropel
jednolitego zbioru zastępczego o jednakowej sumie średnic kropel oraz o takiej samej
sumie powierzchni wszystkich kropel, jak w zbiorze rzeczywistym. Opisuje ją
zależność [15]:
𝐷21 =

2
∑𝑚
𝑖=1 𝐷𝑖 𝑛𝑖

∑𝑚
𝑖=1 𝐷𝑖 𝑛𝑖

(5)

Względna średnica objętościowa kropel D31 charakteryzuje średnią średnicę kropel
jednolitego zbioru zastępczego o jednakowej sumie średnic kropel oraz o takiej samej
sumie objętości wszystkich kropel, jak w zbiorze rzeczywistym. Opisuje ją zależność
[15]:
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∑𝑚 𝐷𝑖3 𝑛𝑖

𝐷31 = √ ∑𝑖=1
𝑚

𝑖=1 𝐷𝑖 𝑛𝑖

(6)

Średnica objętościowo-powierzchniowa kropel D32 inaczej nazywana średnicą
Sautera SMD (ang. Sauter Mean Diameter) charakteryzuje średnicę jednorodnego
zbioru zastępczego o takiej samej sumarycznej objętości oraz o takiej samej
sumarycznej powierzchni wszystkich kropel, jak w zbiorze rzeczywistym. Opisuje ją
zależność [15]:
∑𝑚 𝐷𝑖3 𝑛𝑖

𝐷32 = ∑𝑖=1
𝑚

2
𝑖=1 𝐷𝑖 𝑛𝑖

(7)

Średnia średnica masowa kropel D43 znalazła zastosowanie w procesach, w których
krople frakcjonowane są techniką sitową lub sedymentacji. Wyrażana jest wzorem [15]:
∑ 𝐷4 ∆𝑛

𝐷43 = ∑

𝐷3 ∆𝑛

(8)

Znajomość średnich średnic kropel pozwala na analizę wielu zjawisk fizycznych
oraz wykonanie obliczeń związanych z ruchem kropel oraz procesami wymiany ciepła
i masy.

Rysunek 9 Graficzny oraz średniej średnicy D50 [47].

W literaturze średnice kropel oznacza się przykładowo symbolami D50, D10 i D90
(D50 czasem występuje, jako MMD, CMD lub VMD). Równie istotnymi parametrami
określającymi średnice kropel są mediany. Wyróżnia się medianę rozkładu masowego
MMD (ang. Mass Median Diameter) oraz medianę rozkładu liczbowego CMD
(ang. Count Median Diameter). Średnicę Dmax wyznacza się na podstawie widma
rozpylenia i aby mogła być ona wykorzystana w praktyce wymagana jest analiza dużej
liczby kropel. Średnica D50 określa dokładnie 50% rozkładu kropel (rysunek 9),
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zarówno masowego, objętościowego, jak i liczbowego. Średnica D10 mówi o tym,
że 10% objętości cieczy składa się z kropel o średnicach mniejszych niż D10 (rysunek
10). Z kolei parametr D90 definiuje, ze 90% objętości cieczy składa się z kropel
o średnicach mniejszych niż D90 (rysunek 11). Miarą jednorodności rozpylenia
jest różnica między tymi średnicami [15,47].

Rysunek 10 Objętościowy rozkład wielkości kropel z zaznaczonymi wartościami D10 [47].

Rysunek 11 Objętościowy rozkład wielkości kropel z zaznaczonymi wartościami D90 [47].

Wartości poszczególnych średnich średnic kropel dla tych samych zbiorów różnią się
między sobą. Jako uogólnienie przyjmuje się, że wraz ze zmniejszeniem rozrzutu
średnic kropel spada różnica między różnymi średnimi średnicami, a różnice te
pogłębiają się wraz ze wzrostem lepkości rozpylanej cieczy [15].
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5. PARAMETRY WPŁYWAJĄCE NA PROCES NEBULIZACJI
Aerozoloterapia jest procesem zależnym od wielu czynników m.in. od konstrukcji
zastosowanego urządzenia, a co za tym idzie parametrów procesu z nią związanych
takich, jak natężenie przepływu cieczy i gazu [12,25]. Istotnym czynnikiem
wpływającym na proces inhalacji jest również temperatura [48]. Ponadto proces ten jest
zależny od właściwości fizykochemicznych rozpylonej cieczy lub zawiesiny, czyli
stężenia, lepkości, gęstości oraz napięcia powierzchniowego [25]. Znajomość tych
parametrów jest niezbędna już na etapie projektowania inhalatora [1].
Ciecze, które charakteryzują się większą gęstością mają również większą energię
kinetyczną, a co za tym idzie w trakcie procesu rozpylania powstają krople
o mniejszych rozmiarach. Wpływ gęstości na proces rozpylania jest najmniej
zauważalny, gdyż gęstość rozpylanych cieczy nie wykazuje dużych różnic. Uwidacznia
się on dopiero dla dużych różnic gęstości [15].
Kolejnym parametrem determinującym proces nebulizacji, wielkość kropel
i parametry wyjściowe generowanego aerozolu jest napięcie powierzchniowe [10,48].
Napięcie powierzchniowe na granicy fazy ciekłej i gazowej opisuje zależność:
𝜎=

𝑑𝐸𝐴
𝑑𝐴

,

(9)

gdzie dEA to energia powierzchniowa, czyli energia potrzebna na powiększenie energii
o dA. Definicja ta jest równoważna zależności:
𝐹

𝜎= ,

(10)

𝑙

gdzie F jest siłą przypadającą na jednostkę długości odcinka swobodnej powierzchni
cieczy, w której siła jest styczna do powierzchni, a jednocześnie prostopadła do odcinka
l. Kulisty kształt cieczy związany jest z najmniejszą energią powierzchniową,
w związku z czym rozdrobniona ciecz przyjmuje postać kulistych kropel. Wszystkie
układy dążą do uzyskania minimalnej energii swobodnej. Rozpylane substancje
to zazwyczaj układy niejednorodne, co sprawia, że zagadnienie wpływu napięcia
powierzchniowego na ten proces staje się dużo bardziej złożone. Rola tego parametru
zależy od rodzaju mieszaniny i jej składu procentowego i może przyjmować wartości
w szerokim zakresie [15].
Badania

naukowe

w

sposób

niejednoznaczny

określają

wpływ

napięcia

powierzchniowego na efektywność aerozoloterapii. W literaturze zagadnienia istnieje
wiele rozbieżności, a naukowcy skupiają się na fakcie, iż wpływ napięcia
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powierzchniowego na przebieg atomizacji jest w dużym stopniu zależny od konstrukcji
zastosowanego atomizera, jak i od rodzaju rozpylanej cieczy [10,19,25].
McCallion i współpracownicy [25] przeprowadzili badania rozpylania wody
dejonizowanej, gliceryny o stężeniu 10–50% obj., wodnych roztworów etanolu, glikolu
propylenowego o stężeniu 10–50% obj. i płynów silikonowych w nebulizatorze
pneumatycznym – Pari LC. Z ich obserwacji wynika, że w przypadku zastosowania
nebulizatorów pneumatycznych dla wodnych roztworów gliceryny i glikolu
polipropylenowego wraz ze spadkiem napięcia powierzchniowego następował spadek
wielkości kropel generowanego aerozolu. W przypadku płynów silikonowych tendencja
ta przedstawiała się w sposób zupełnie odwrotny.
Badania

te

potwierdzają

słuszność

tezy,

że

wraz

ze

spadkiem

napięcia

powierzchniowego następuje wzrost wartości D50 [10,25,19]. Na rysunku 12 została
przedstawiona przykładowa zależność wpływu napięcia powierzchniowego na wielkość
D50.

Rysunek 12 Wpływ napięcia powierzchniowego cieczy na wielkość kropel powstałego
aerozolu w nebulizatorze pneumatycznym, gdzie [25,36]:
GL. - gliceryna, GL. Propyl - glikol propylenowy, p. sil. - płyn silikonowy.

Dodatkowo w swoich pracach Taylor i McCallion [19] oraz McCallion
i współpracownicy [25] podkreślili, że w przypadku rozpylania wodnych roztworów
gliceryny i glikolu propylenowego następuje spadek wydajności nebulizacji wraz
ze spadkiem napięcia powierzchniowego. Odwrotnie zależność ta przedstawia się
w przypadku rozpylania płynów sylikonowych, gdzie efektywność rozpylania jest
proporcjonalna do napięcia powierzchniowego badanej cieczy. Cechą charakterystyczną
dla procesu rozpylania gliceryny i płynów silikonowych jest znikomy wpływ napięcia
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powierzchniowego, które jest tłumione wpływem lepkości dynamicznej cieczy (wraz ze
wzrostem stężenia wzrasta lepkość badanego roztworu).
McCallion i współpracownicy [10] oraz Beck-Broichsitter i współpracownicy [49]
podkreślają, że dla większości badanych cieczy napięcie powierzchniowe  zmniejsza
się liniowo wraz ze wzrostem temperatury T i zachowuje się podobnie do lepkości
dynamicznej.
McCallion i współpracownicy [10] dokonali również analizy procesu rozpylania
wodnych roztworów środków powierzchniowo czynnych o podobnej lepkości, ale
różnych

wartościach

napięcia

powierzchniowego.

Atomizacji

poddano

wodę

dejonizowaną, wodne roztwory laurylosiarczanu sodu, Tween®80, Tween®20 i Span
85. Badania zostały przeprowadzone przy użyciu nebulizatorów ultradźwiękowych Pari
LC, Sidedtream Durable i Cirrus. Wzrost stężenia roztworów badanych powodował
spadek ich napięcia powierzchniowego. Wyniki badań pokazują, że dodatek środka
powierzchniowo czynnego wpływa nie tyko na rozmiar kropel, ale również
na całkowitą objętość emitowanego aerozolu. Ponadto w sposób niezgodny z teorią
atomizacji spadek napięcia powierzchniowego cieczy spowodował wzrost wielkości
kropel, a generowany aerozol stawał się coraz bardziej monodyspersyjny.

Rysunek 13 Związek pomiędzy średnicą kropel, a napięciem powierzchniowym cieczy
o różnym stężeniu dla nebulizatora pneumatycznego [36,47].

Wielu naukowców podjęło próbę opisania wpływu napięcia powierzchniowego
na rozmiar kropel aerozolu powstającego w wyniku procesu atomizacji. Analiza
wyników

prac

McCalliona

i

współpracowników

[47],

Sindayiheubura

i współpracowników [50], Sosnowskiego i współpracowników [16] oraz Broniarz-Press
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i współpracowników [51], poświęconych nebulizatorom pneumatycznym jednomyślnie
potwierdza

zmniejszenie

kropel

wielkości

wraz

ze

spadkiem

napięcia

powierzchniowego. Przykładowe zależności pomiędzy średnią średnica kropel,
a napięciem powierzchniowym cieczy uzyskane przez McCalliona i współpracowników
[47] zostały przedstawione na rysunku 13.
Wpływ lepkości dla cieczy o małej lepkości jest znikomy, ale zaczyna się
uwidaczniać dla cieczy lepkich [15]. Należy jednak zwrócić uwagę, że wpływ lepkości
inhalowanego roztworu na wielkość kropel otrzymanego aerozolu jest różny
dla różnych konstrukcji inhalatorów oraz różnych przedziałów wart. tego parametru
[25,52].
McCallion i współpracownicy [25] oraz McCallion i Patel [52] wykazali w swoich
pracach, że w przypadku prowadzenia procesu w nebulizatorach pneumatycznych
następstwem wzrostu lepkości cieczy jest powstawanie kropel o mniejszym rozmiarze.
Odwrotnie

sytuacja

wygląda

dla

nebulizatorów

ultradźwiękowych,

wielkość

generowanych kropel jest wprost proporcjonalna o lepkości badanej cieczy.
W pracy McCalliona i współpracowników [25] procesowi rozpylania poddano ciecze
o różnej lepkości: wodę dejonizowaną, wodny roztwór etanolu, glicerynę o stężeniu
od 10–50% obj., glikol propylenowy o stężeniu od 10–50% obj. oraz płyny silikonowe
o zróżnicowanej lepkości kinematycznej. Natomiast w pracy McCalliona i Patela [52]
rozpylaniu poddano wodne roztwory sacharozy o stężeniu od 10–60% wag. i cytrynianu
sodu o stężeniu 7–36% wag. W obydwu przypadkach procesu rozpylania dokonano
w nebulizatorze pneumatycznym i ultradźwiękowym. Analiza otrzymanych wyników
prowadzi do wniosku, że w przypadku zastosowania nebulizatorów pneumatycznych
występuje odwrotna zależność pomiędzy lepkością rozpylanej cieczy, a D50.
Dla nebulizatora pneumatycznego Pari LC i rozpylania roztworu sacharozy i roztworu
cytrynianu sodu zależność ta sprawdza się tylko w wąskim zakresie lepkości
(0,001–0006 [Pas]), a przekroczenie tych wartości powoduje wzrost wartości D50.
Zależność tą naukowcy tłumaczą możliwością bezpośredniego oddziaływania lepkości
cieczy lub pośrednim wpływem natężenia przepływu cieczy [25,51,52]. Na rysunku 14
zostały

przedstawione

przykładowe

zależności

generowanego aerozolu, a lepkością cieczy.
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pomiędzy

wielkością

kropel

Rysunek 14 Przykładowe zależności pomiędzy wielkością kropel generowanego aerozolu,
a lepkością cieczy w nebulizatorze pneumatycznym Pari LC (NP1) i Medix A II (NP2) oraz
ultradźwiękowym: Medix Electronic (NU) [36,52].

Badania wykazały również, że konstrukcja i mechanizm działania inhalatorów
ultradźwiękowych sprawia, że są one znacznie bardziej czułe na zmiany lepkości
niż inhalatory

pneumatyczne.

Dodatkowo

wzrost

lepkości

w

nebulizatorach

ultradźwiękowych powoduje wydłużenie czasu trwania procesu nebulizacji, a co za tym
idzie ma również wpływ na ilość generowanego aerozolu w jednostce czasu. Badania
pokazują, że zarówno dla inhalatorów pneumatycznych, jak i ultradźwiękowych wzrost
lepkości przyczynia się do spadku całkowitej ilość generowanego aerozolu [19,25,52].
Wysoka lepkość niejednokrotnie jest przeszkodą w procesie inhalacji. Nebulizatory
ultradźwiękowe nie są zdolne rozpylić zawiesin o wysokiej lepkości, które udaje się
rozpylić za pomocą nebulizatorów pneumatycznych [15,52].
Broniarz-Press [51] i współpracownicy również zajęli się analizą procesu rozpylania
w nebulizatorach: pneumatycznym i ultradźwiękowym. Dokonali oni analizy wpływu
lepkości dynamicznej na wielkość kropel otrzymanego aerozolu, wykazując, że wraz ze
wzrostem lepkości cieczy następował wzrost wielkości powstających kropel oraz zanik
kropel o średnicach najmniejszych. Jednocześnie zauważyli oni, że w przypadku
atomizacji za pomocą ultradźwięków uzyskuje się większe rozmiary średnic kropel niż
w przypadku nebulizatorów pneumatycznych [51]. Zależność ta została potwierdzona
również w pracach McCalliona i współpracowników [52], Webera i współpracowników
[53], Terzano’ego i Allegra [54].
Część badań naukowych wskazuje na odwrotną zależność pomiędzy lepkością,
a rozmiarem kropel. W swoich pracach McCallion i współpracownicy [47]
38

dla nebulizatora

pneumatycznego

i

Broniarz-Press

i

współpracownicy

[55]

dla nebulizatora ultradźwiękowego wykazali, że wraz ze wzrostem lepkości cieczy
następował

spadek

i współpracownicy

wielkości
[55]

kropel

generowanego

przeprowadzili

proces

aerozolu.

atomizacji

Broniarz-Press

w

nebulizatorze

ultradźwiękowym NE320 firmy Medisana, 59% wodnego roztworu gliceryny
z dodatkiem poliakryloamidu (Rokrysol WF1) o stężeniu 0,01% do 0,25% wag.
W badaniach został wykorzystany układ do pomiaru wielkości cząstek aerozolu –
Spraytec oraz oprogramowanie Spraytec 3.10. Wykazano, że wraz z wzrostem lepkości
cieczy wzrastał procent objętościowy małych kropel, natomiast objętościowy procent
udziału kropel dużych malał, aż do całkowitego zaniku. Podobną zależność otrzymał
McCallion i współpracownicy [47] dla inhalatorów pneumatycznych rozpylając
Tc-99mDTPA

(dietylo-triamino-pentaoctan)

w

ośmiu

różnych

nebulizatorach

pneumatycznych.
W pracach Broniarz-Press i współpracowników [51,56,57,58], dla nebulizatorów
pneumatycznych wykazano, że wraz ze wzrostem lepkości cieczy następuje wzrost
wielkości kropel generowanego aerozolu. Przedmiotem badań była analiza wpływu
właściwości

fizykochemicznych

cieczy

modelowych

na

proces

rozpylania.

Wykorzystany został nebulizator pneumatyczny MedelJet Family, a badaniu poddano
wodne roztwory gliceryny o stężeniu 25–70% wag. Na rysunku 15 została
przedstawiona zależność pomiędzy D32, a stężeniem roztworu. Wyniki tych badań
i wartości średnich średnic kropel D32, D30 i D50 pozwalają stwierdzić, że wzrost
lepkości poprzez wzrost stężenia powoduje wzrost wielkości kropel otrzymywanego
aerozolu.

Rysunek 15 Zależność pomiędzy średnią średnicą objętościowo-powierzchniową,
a stężeniem badanego roztworu [36,57].
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Wyniki badań przeprowadzonych przez Broniarz-Press i współpracowników [57]
pozwalają oszacować równanie korelacyjne o współczynniku determinacji 0,999:
𝐷32 = 1,05 ∙ 𝜂 𝑏

(11)

gdzie, wykładnik b przyjmuje wartość z zakresu 0,06–0,215 [59].
Różnorodność wpływu lepkości cieczy jest tłumaczona również czasem przebywania
cieczy w naczyniu. Rajan i Pandit [60] zwracają uwagę, że w miarę wzrostu lepkości
czas nebulizacji wydłuża się, ciecz dłużej przebywa na rozpylanej powierzchni,
co powoduje wzrost jej temperatury. Powodem tego jest tzw. rozpraszanie energii
oscylacyjnej,

co

w rezultacie

prowadzi

do

zmniejszenia

lepkości

cieczy

do tzw. wartości krytycznej. W rezultacie lepkość płynu ulega zmniejszeniu, a jego
rozpylanie prowadzi do otrzymania kropel o rozmiarach cząstek mniejszych.
Sindayihebura

i

współpracownicy

[50]

zwracają

również

uwagę

na charakterystyczny dla nebulizatorów ultradźwiękowych wzrost temperatury, który
może być przyczyną maskowania wpływu lepkości. W swoich badaniach BeckBroichsitter i współpracownicy [49] wykazali, że wpływ lepkości ma zmienny charakter
w czasie trwania procesu, co spowodowane jest zmianą temperatury na skutek pracy
inhalatora. Naukowcy wykorzystali w swoich badaniach nebulizator pneumatyczny
Pari LC STAR, ultradźwiękowy Optineb i membranowy Aeroneb Pro.
Przebieg procesu nebulizacji jest zależy od parametrów otrzymanego aerozolu.
Rozkład wielkości cząstek i ich właściwości fizyczne takie jak higroskopijność, gęstość,
kształt i morfologia w dużej mierze wpływają na wydajność inhalacji [4,61,62].
Na rysunku 16 przedstawiono depozycję w płucach jako procentowy udział
całkowitej depozycji w organizmie pacjenta w zależności od mediany rozkładu
masowego (D50) chmury kropel aerozolu służącego do nebulizacji. Autorzy znaleźli
rozsądną zależność pomiędzy tymi wielkościami, opartą na wynikach badań różnych
autorów. Z analizy danych wynika, że im mniejsze krople tym większa jest
ich depozycja w układzie oddechowym. Wydaje się, że duże znaczenie mają krople
o średnicach poniżej 5 m, a ogromne o średnicach poniżej 2,5 m.
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Rysunek 16 Zależność procentowej depozycji w klatce piersiowej od mediany rozkładu
masowego od aerozolu wytwarzanego podczas nebulizacji [63];
(1) Clay i współpracownicy [64], (2) Ho i współpracownicy [65], (3) Johnson i
współpracownicy [66], (4) O’Doherty i współpracownicy [67], (5) Thomas i współpracownicy
[68], (6) Thomas i współpracownicy [69], (7) Hardy i współpracownicy[70].

Oprócz wymienionych już parametrów istotną rolę odgrywa również czynnik ludzki.
Należy zwrócić uwagę na odpowiednie dobranie rodzaju urządzenia do preferencji
użytkownika, jego wieku, cyklu oddechowego, objętości i pojemności płuc, rodzaju
choroby oraz aplikowanego leku, a także umiejętność prawidłowego użytkowania
inhalatora przez pacjenta [2,71].
Leki wykorzystywane w terapii aerozolowej są cieczami o zróżnicowanym
charakterze fizykochemicznym i złożonych właściwościach reologicznych. Mogą to być
zarówno

płyny

newtonowskie

i

nienewtonowskie.

Współczesna

medycyna

i aerozoloterapiia coraz częściej sięgają do naturalnych metod leczenia. Ze względu na
szeroki zakres zastosowania, leki oparte na olejkach eterycznych zyskują coraz większą
liczbę zwolenników [72].
Ciecze

nienewtonowskie

charakteryzują

się

szerokim

zastosowaniem

w aerozoloterapii. Większość preparatów leczniczych to ciecze niejednorodne, czyli
mieszaniny cieczy, roztwory chemiczne, roztwory koloidalne, bardzo zróżnicowane
pod kątem właściwości reologicznych [15]. Ciekłe farmaceutyki występują zazwyczaj
w formie wieloskładnikowych mieszanin. Można je podzielić z względu na [73]:
a) Rodzaj składników oraz pełnione funkcje:
– ciekłe układy jednofazowe (roztwory i syropy),
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– ciekłe układy wielofazowe (emulsje i zawiesiny),
b) Właściwości użytkowe składników:
– lek, jako klarowny roztwór,
– lek, jako układ zdyspergowany.
Coraz bardziej popularnymi farmaceutykami stają się emulsje i mikroemulsje,
zaliczane

do

układów

wieloskładnikowych

i

termodynamicznie

stabilnych.

Znajdują one zastosowanie w okulistyce i dermatologii, ale również w podaniu
doustnym. Silnie rozproszona faza olejowa mikroemulsji przyspiesza zjawisko
absorpcji leku oraz zwiększa jego biodostępność w podaniu doocznym i donosowym.
Podawanie leku w formie mikroemulsji pozwala wydłużyć czas uwalniania substancji
aktywnej z leku [73]. Obok mikroemulsji na rynku pojawiają się również nanoemulsje,
które doskonale sprawdzają się, jako nośniki leków lipidowych. Do głównych zalet tych
nośników należy łatwość przygotowania i możliwość wykorzystania w lekach
przeznaczonych do nebulizacji pneumatycznej [74].

6. REGULACJA PARAMETRÓW NEBULIZACJI I JEJ WPŁYW NA
EFEKTYWNOŚĆ PROCESU

Współczesna aerozoloterapia jest nieustannie rozwijającą się dziedziną medycyny.
Prace naukowców w ciągu ostatnich dziesięcioleci zaowocowały pojawianiem się
coraz to nowych preparatów leczniczych i urządzeń medycznych wykorzystywanych
w inhalacji. Działania te mają na celu zwiększenie nie tylko efektywności samego
procesu, ale również poprawę komfortu pacjenta.
Innowacyjność w tej dziedzinie skupiona jest na tworzeniu nowych konstrukcji
i konfiguracji inhalatorów medycznych oraz tworzeniem i testowaniem nowych leków
i środków

farmakologicznych.

Podstawowe

metody

inhalacji

uzupełniane

są o dodatkowe techniki.
Niezwykle ważnym parametrem inhalowanego roztworu jest jego temperatura, która
w sposób bezpośredni wpływa na rozmiar kropel i widmo rozpylenia. Jej wpływ
szczególnie uwidacznia się w inhalatorach pneumatycznych, gdzie nagłe rozprężenie
gazu u wylotu z dyszy powoduje nagłe obniżenie temperatury o 10–15C. Taki nagły
spadek oraz wzrost różnicy temperatur pomiędzy temperaturą ciała człowieka,
a temperaturą aerozolu ma negatywny wpływ na pacjenta, ponieważ może prowadzić
do zaburzeń homeostazy błony śluzowej, a u chorych z nadreaktywnością drzewa
oskrzelowego może doprowadzić do ich skurczu [5,75]. Największe ryzyko wystąpienia
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skurczu oskrzeli pojawia się, wówczas, gdy temperatura aerozolu spada do około 5C
[76]. Niestety nadal większość urządzeń powszechnie dostępnych na rynku wytwarza
taki właśnie zimny aerozol. Staje się więc konieczne tworzenie nowych rozwiązań
konstrukcyjnych i wprowadzanie do aerozoloterapii techniki termostatowania, która
umożliwia wytworzenie i utrzymanie temperatury otrzymanego aerozolu na zadanym
poziomie [2,8]. W zakresie temperatur 28–37C ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli
praktycznie zanika [76].
Wpływowi temperatury na proces inhalacji zostało poświęconych wiele prac
naukowych. McCallion i współpracownicy [47] w swoich badaniach poświęconych
nebulizatorom pneumatycznym dokonali analizy wpływu temperatury na wielkość
kropel

generowanego

aerozolu,

potwierdzając

znaczący

spadek

temperatury

inhalowanej cieczy. Ochłodzenie prowadzi do zmniejszenia rozpuszczalności leku oraz
wzrostu napięcia powierzchniowego i lepkości cieczy. Niektóre preparaty słabo
rozpuszczalne, takie jak leki mukolityczne lub przeciwdrobnoustrojowe mogą wówczas
nie być skutecznie rozpylone w inhalatorach pneumatycznych.
Taylor i współpracownicy [79] przeprowadzili badania procesu rozpylania
izetionianu pentamidyny o stężeniu 300 mg/5 ml w nebulizatorze pneumatycznym
i dokonali analizy spadku temperatury w zależności od czasu trwania procesu.
Na rysunku 17 został przedstawiony spadek temperatury cieczy podczas trwania
procesu.

Rysunek 17 Zarejestrowany spadek temperatury nabulizowanej cieczy podczas procesu
atomizacji w nebulizatorze pneumatycznym [36,79].
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Beck-Broichsitter i współpracownicy [49] również zbadali spadek temperatury
inhalowanej cieczy w trakcie trwania procesu. Rozpylaniu poddali lioprotektany
o zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych przy użyciu nebulizatora
pneumatycznego typu Pari LC STAR. W trakcie 10-minutowej atomizacji doszło
do spadku temperatury do 10–15C. Zarejestrowany spadek temperatury został
przedstawiony na rysunku 18.

Rysunek 18 Zarejestrowany spadek temperatury nebulizowanej cieczy podczas atomizacji w
nebulizatorze pneumatycznym [36,49].

Wzrost temperatury jest korzystny nie tylko przez wzgląd na fizjologię drzewa
oskrzelowego i wzrost bezpieczeństwa procesu, ale również przez korzystny wpływ
na jego efektywność. Wraz ze wzrostem temperatury spada rozmiar produkowanych
cząstek aerozolu, które sprawiają, że lek deponowany jest w dalszych odcinkach dróg
oddechowych. Technika termostatowania pozwala więc kontrolować rozmiar
wytwarzanych kropel aerozolu [2,8].
Parametrem, który ma duży wpływ na efektywność nebulizacji w inhalatorach
pneumatycznych jest natężenie przepływu gazu. Wzrost natężenia przepływu gazu ma
widoczny wpływ na wielkość cząstek generowanego aerozolu oraz na rozkład wielkości
tych cząstek. Newman i współpracownicy wykonując badania rozpylania na jedenastu
inhalatorach pneumatycznych różnej wielkości wykazali, że już niewielka zmiana
w zakresie od 6–12 [l/min] wpływa na zmniejszenie wartości D32 i przyczynia się
do zwiększenia udziału w strudze aerozolu kropel o mniejszych rozmiarach. Dodatkowo
dla większości nebulizatorów pneumatycznych zaobserwowano, że wzrost natężenia
przepływu powoduje również wzrost wartości odchylenia standardowego. W wyniku
różnic konstrukcyjnych wybranych inhalatorów zaobserwowano również różne wartości
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D32. Zjawisko to jest tłumaczone różnymi wielkościami średnic otworu wlotowego
powietrza, co skutkuje powstaniem różnych spadków ciśnień w zależności od natężenia
przepływu gazu [12].
Wyniki badań Clay’ego i współpracowników [80] nad inhalatorami pneumatycznymi
pokazują, że dwukrotny wzrost prędkości przepływu gazu prowadzi do zmniejszenia
wartości parametru D32 o 50%, co za tym idzie udowadniają oni, że natężenie
przepływu jest czynnikiem determinującym wielkość kropel generowanej strugi
aerozolu. Zwiększone ciśnienie gazu sprawia, że zarówno włókna płynu i powierzchnia
kropel podlegają zwiększonym siłom ścinającym, stąd prowadzi to zmniejszenia
wielkości kropel.
Ponadto Flament i współpracownicy [81] w trakcie prac nad rozpylaniem
pneumatycznym proteazy 1 udowodnili, że zarówno wzrost natężenia przepływu gazu,
jak i wzrost ciśnienia gazu powodują zwiększenie się objętości wdychanej fakcji
aerozolu i zmniejszenie czasu trwania procesu.
Kolejną stosowaną modyfikacją konstrukcyjną jest zaproponowane w pracach
Petersena [82] i Markuszewskiej [83] umieszczanie w atomizerze aeratora o różnej
konstrukcji i różnej liczbie otworów, którego celem jest doprowadzenie do układu
dodatkowego strumienia powietrza. Dodatkowe napowietrzenie w korzystny sposób
wpływa na ujednorodnienie rozkładu wielkości kropel, prowadząc do zaniku kropel
aerozolu o stosunkowo dużych rozmiarach (powyżej 12 m), które mogły by zalegać
w górnych drogach oddechowych.

7. PRZEGLĄD I OBLICZENIA ROZPYLACZY PNEUMATYCZNYCH
Rozpylacze pneumatyczne posiadają ściśle określoną konstrukcję, aby zapewnić
bezpośredni kontakt pomiędzy strumieniem cieczy i gazu przepływającego z wysoką
prędkością. Mechanizm rozpylania w rozpylaczach pneumatycznych opiera się na
wykorzystaniu energii kinetycznej fazy gazowej, która występuje najczęściej w postaci
powietrza lub pary wodnej. Gaz przepływający z wysoką prędkością tworzy siły
tarcia – aerodynamiczne naprężenia ścinające na powierzchni cieczy i tym samym
umożliwia

rozpad

strugi

lub

błony

cieczy

na

krople.

Proces

rozpylania

z wykorzystaniem tego typu aparatów składa się z dwóch zasadniczych etapów.
W pierwszym następuje wytworzenie możliwie jak najcieńszych strug cieczy i dużych
kropel. Natomiast w drugim etapie proces rozpylania jest dopełniony obecnością gazu
i polega na rozrywaniu strug cieczy i dużych kropel na mniejsze. Istotną rolę w procesie
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rozpylania pneumatycznego odgrywają właściwości cieczy, takie jak: napięcie
powierzchniowe, gęstość oraz lepkość, a także właściwości fazy gazowej. Pomimo
dużej elastyczności generowania kropel przez rozpylacze pneumatyczne w szerokim
zakresie zasilania, należy zauważyć, że gdy przepływ cieczy następuje z dużą
prędkością, a przepływ gazu nie może przeniknąć przez gruby strumień cieczy, proces
rozpylania jest niestabilny. Wówczas może prowadzić to do uzyskania szerokiego
rozkładu wielkości kropel [59,84,85].
Ze względu na wzajemne oddziaływanie fazy ciekłej i fazy gazowej, rozpylacze
pneumatyczne są skomplikowane pod względem przepływowym (rysunek 19).
Oddziaływanie między cieczą i gazem może występować zarówno wewnątrz jak i na
zewnątrz rozpylacza, a ponadto może posiadać kierunek równoległy, skrzyżowany
i zawirowany.

Obydwie

fazy

mogą

występować

jako

strugi

lub

błony.

Podczas oddziaływania równoległego na powierzchni międzyfazowej powstają fale,
które

umożliwiają

rozpad

fazy

ciekłej.

Natomiast

przy

współbieżnym

lub przeciwbieżnym skrzyżowanym oddziaływaniu faz oprócz występujących zjawisk
falowych można zaobserwować także zjawiska dynamiczne [59,84,85].

Rysunek 19 Przykładowe rozwiązania sposobu dostarczania cieczy w nebulizatorach [84].

Podział rozpylaczy pneumatycznych ze względu na spadek ciśnienia jest w zasadzie
niezależny od sposobu dostarczania cieczy i niezależny od ciśnienia cieczy. Ciecz może
być dostarczana wskutek zassania, dopływu grawitacyjnego tłoczenia przez pompę
(rysunek 20). W zastosowaniach medycznych ciecz najczęściej dostarczana jest
do nebulizatora za pomocą zasysania (rysunek 21), gdyż sposób ten nie wymaga
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podniesienia zbiornika z cieczą na określoną wysokość oraz użycia dodatkowej pompy
dla cieczy [85, 86].
a)

b)

c)

Rysunek 20 Dostarczenie cieczy do rozpylacza pneumatycznego za pomocą [85]:
a) zasysania, b) grawitacji, c) ciśnienia;
1 - ciecz, 2 - gaz, 3 – rozpylacz.

Rysunek 21 Schemat budowy medycznego nebulizatora pneumatycznego [86].

Rozpylacze pneumatyczne działają na zasadzie wykorzystania energii gazu, głównie
powietrza. Gaz o dużej energii kinetycznej zapewnia dobry rozpad strug lub błon cieczy
(o stosunkowo niewielkiej prędkości przepływu) na krople. Lefebvre [59] podzielił
rozpylacze pneumatyczne na dwie grupy: rozpylacze pneumatyczne (ang. air-assist
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atomizers),

z

uwzględnieniem

mieszania

wewnętrznego

i

zewnętrznego,

oraz na rozpylacze podmuchowe (ang. airblast atomizers). Rozpylacze pierwszej grupy
konstrukcyjnie niewiele się różną od rozpylaczy grupy drugiej, lecz działają przy
innych ilościach i prędkościach gazu [87,88]. Pierwsze z nich wykorzystują stosunkowo
małe ilości gazu przepływającego z wyższymi prędkościami, podczas gdy rozpylacze
podmuchowe wykorzystują duże ilości gazu przepływającego ze stosunkowo małą
prędkością [15]. Rozpylacze pneumatyczne mają zdolność rozpylania cieczy
o wysokich lepkościach i są stosowane głównie do rozpylania cieczy o dużej
lepkości [59,84].
W ostatnim czasie nastąpił znaczny rozwój konstrukcji rozpylaczy pneumatycznych,
w ślad za którym powinien nastąpić rozwój metod obliczeniowych, który jednak nie
nastąpił [15]. Opracowanie metod jest utrudnione ze względu na złożony charakter
przepływu wielofazowego oraz wzajemne oddziaływanie tych faz. Medyczny
nebulizator pneumatyczny z wewnętrznym mieszaniem, w którym gaz doprowadzany
jest wewnętrzną dyszą a ciecz podawana jest kanalikami w pobliże otworu wylotowego
dyszy gazowej przypomina budową i działaniem rozpylacze typu błonowego,
przy czym funkcję drugiej strugi gazu pełni powietrze dostarczane dodatkowym
otworem w nebulizatorze. Uogólnione równania o stosunkowo prostej postaci
przedstawili m.in. Shaw i Jashua [90], którzy analizowali zależność średnicy kropli D32
w funkcji GLR oraz prędkości przepływu gazu i geometrii rozpylacza. Analiza
uzyskanych wyników badań wykazała, że D32 maleje ze wzrostem GLR zgodnie z
zależnością:
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gdzie GLR jest stosunkiem masowego natężenia przepływu gazu do masowego
natężenia przepływu cieczy:
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Wykazali oni również, że jeśli GLR przekracza wartość z zakresu 2–3, to D32 nie ulega
dalszym zmianom. D32 maleje również ze wzrostem prędkości przepływu gazu zgodnie
z równaniem:

D32  wg1,09
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(14)

Średnica kanału doprowadzającego ciecz wpływała na D32 zgodnie z zależnością:

D32  d ka

(15)

w której wykładnik potęgi a zmieniał swoją wartość przy zmianie prędkości przepływu
gazu.
Powyższe wzory określają tylko ogólne zależności średnicy kropli od wybranych
wielkości. W dalszej części pracy opisano bardziej rozbudowane, w dużej mierze
empiryczne, równania pozwalające oszacować średnią średnicę kropli dla konkretnych
typów rozpylaczy.
7.1 ROZPYLACZE „AIR-ASSIST”
Wzory stosowane do obliczania D32 w rozpylaczach typu air-assist zawierają zwykle
przynajmniej jeden parametr, przez który ciężko porównać wyniki otrzymywane na
podstawie różnych korelacji. Wzór na obliczenie D32 zaproponowany przez Sakai’ego
i współpracowników [91] jest ograniczony w zastosowaniu do powietrza i wody
i przyjmuje postać:
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m g
Wartości

m c muszą być w granicach od 30 do 100 [kg/h], natomiast m c musi być

w zakresie od 5 do 100.
Innym wzorem jest korelacja zaproponowana przez Wu i współpracowników [92],
w której zakłada się że nie istnieją żadne oddziaływania sił aerodynamicznych na ciecz:
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gdzie Lp oznacza długość warstwy granicznej ciecz-gaz.
Najbardziej ogólne równanie to wzór uzyskany przez Simmons’a [93], jednak nawet
on zawiera ograniczenie, że musi być to rozpylacz z zewnętrznym mieszaniem,
ponadto, ze względu na obecność stałej C, równanie to ma ograniczone zastosowanie.
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Kolejną korelację dla tego typu rozpylacza, jednak z wewnętrznym mieszaniem gazu
i cieczy zaproponowali Inamura i Nagai [94]:
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Grubość filmu cieczy s musi być mniejsza niż 0,7 mm. Cieczami idealnymi dla tego
równania według autorów są etanol i gliceryna.
Następny jest wzór Elkotb’a i współpracowników [95] o następującej postaci:
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Rozpylacz musi mieć zewnętrzne mieszanie, a rozpylaną cieczą powinna być nafta
lub ciecz o właściwościach zbliżonych do właściwości nafty.
7.2 ROZPYLACZE PODMUCHOWE „AIRBLAST”
Rozpylacze te podzielono na dwie grupy, aby wyniki otrzymywane z korelacji były
dokładniejsze. Pierwszą grupą są rozpylacze pneumatyczne błonowe (ang. prefilming
airblast). W oddzielnym podrozdziale opisano rozpylacze tego typu wykorzystujące
w swoim działaniu również zjawisko ruchu wirowego. W aparatach tego typu ciecz
w pierwszej fazie rozpadu tworzy cienki film, a następnie jest ona narażona na działanie
gazu o dużej prędkości przepływu, powodującego jej rozpylanie. Poprzez zastosowanie
cienkiego filmu, powierzchnia styku pomiędzy gazem a cieczą zwiększa się, dlatego
energia gazu jest efektywniej przekazywana cieczy. Dla cieczy o stosunkowo niskich
wartościach prędkości Lefebvre [96] otrzymał następujące równanie:
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m g
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Cieczą rozpylaną powinna być woda lub podgrzany olej. Według autora najlepiej gdy
C ma wartość około 0,007. Opór przepływu powietrza przez ciecz oraz lepkość
zaniedbano. Równanie to pomija energię kinetyczną cieczy ( wc  0 ). Na rysunku 22
przedstawiono wyniki uzyskane dla różnych grubości błony cieczy. Jak widać

50

zmniejszenie grubości filmu cieczy przyczynia się znacząco do zmniejszenia średniej
średnicy tworzącej się kropli.

Rysunek 22 Średnice kropel obliczane z równania (21) uzyskane przy róznych prędkościach
przepływu gazu dla zmiennej grubości filmu cieczy [96].

Równanie (21) zostało poprawione przez Barreras’a i Eduardo [97], tak aby
uwzględniało skutki energii kinetycznej cieczy:
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Warunki procesu takie same jak we wcześniejszym równaniu, przy czym prędkości
liczono w przekroju poprzecznym otworu wylotowego rozpylacza. Przykładowe wyniki
uzyskane z równania (21) i (22) przedstawiono na rysunku 23. Z analizy wykresu
wynika, że zmniejszenie wartości wc w równaniu (22) powoduje zbliżenie się krzywych
uzyskanych z obu równań. Ze wzrostem wc krzywe stają się bardziej płaskie,
co oznacza, że prędkość gazu ma mniejszy wpływ na średnicę kropli przy wyższych
prędkościach cieczy.
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Rysunek 23 Średnice kropel wody obliczone z równania (21) – krzywa (1) oraz przy stałej
wartości GLR = 0,5 z równania (22) uzyskane przy różnych prędkościach przepływu gazu –
krzywa (2) dla wc = 1 m/s, krzywa (3) wc = 10 m/s i krzywa (4) wc = 25 m/s [96].

Drugim rodzajem rozpylaczy pneumatycznych (typu airblast), są rozpylacze
o przepływie równoległym (ang. plan-jet airblast), w których film cieczy nie jest
tworzony. Równanie zaproponowane przez Nukiyama i Tanasawę [98] jest jednym
z najczęściej stosowanych równań w tym rodzaju rozpylaczy z wewnętrznym
działaniem gazu:
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Pomija ono jednak efekt średnicy otworu wlotowego rozpylacza. W swoich badaniach
autorzy stwierdzili jednakże, że efekt ten ma znikomy wpływ na średnicę kropel.
Badania Brownera [99] wykazały, że równanie (23) jest korelacją mało dokładną,
a uzyskane

przez

niego

wartości

eksperymentalne

były

znacznie

mniejsze

niż te przewidziane przez równanie.
Kahen i współpracownicy [100] zaproponowali wzór:
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słuszny dla Vg w zakresie od 0,2 do 1 [l/min] i Vc w zakresie od 10 do 500 [μl/min].
Jest to zmodyfikowane równanie (23), które zdaniem autorów jest poprawne
dla wszystkich rozpylaczy dwufazowych, a nie tylko konkretnego typu.
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pneumatycznych uzyskali następujące równanie korelacyjne:

 (m ) 0,33 
m c
D32  0,95 0,37 c0,3
1 
  c  g wg c  m g






1, 7

 2d
 0,13 c 0
  c





0,5



1  m c
 m
g







1, 7

(25)

Rozbieżności pomiędzy danymi eksperymentalnymi i uzyskanymi z tego równania
nie przekraczały 8%. Rizk i Lefebvre [102] otrzymali równanie o zbliżonej postaci:
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słuszne dla wartość d0 w granicach od 0,55 do 0,75 mm.
Podstawową różnicą pomiędzy równaniami (24) i (25) jest fakt, że równanie (25)
sugeruje, iż d0 ma wpływ tylko na ciecze o małej lepkości, natomiast z równania (26)
wynika, że d0 zawsze odgrywa znaczną rolę. Lefebvre [59] w swoich badaniach
potwierdził, że równanie (26) jest bardziej dokładne, zwłaszcza dla cieczy o niskich
lepkościach.
Kahen i współpracownicy [100] stwierdzili, że równanie (26) zaproponowane przez
Rizk i Lefebvre [102] często daje zaniżone wartości D32 w porównaniu do ich
rzeczywistych

wartości.

Zaproponował

on

zmodyfikowaną

wersję

równania

o następującej postaci:



D32  0,54d 0 
  w2 d
 g g c 0






0 , 31
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 m
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0,5

  c2
 0,16d 0 
  cd 0





0 , 48

 m c
1 
 m c





(27)

w zakresie słuszności równania (26). Porównanie wyników otrzymanych z dwóch
powyższych równań przedstawiono na rysunku 24.
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a)

b)

Rysunek 24 Porównanie wyników uzyskanych z równania Rizka i Lefebvre [102]
(linia przerywana) oraz Kahena i współpracowników [100] (linia ciągła):
a) zależność D32 od GLR, b) zależność D32 od d0

Kolejne równanie zaproponowali Ingebo i Foster [103]:

  c d 02
D32  5 
   w3
 g c g c






0 , 25

(28)

sprawdzone dla wody, JP 5, benzyny, CCl4 i izooktanu Równanie to ogranicza wartość
iloczynu We . Re < 106.
Podobne w zapisie równanie zaproponował Ingebo [104]:

  c d 00,5
D32  37 
   w3
 g c g c






0, 4

(29)

Warunki takie same jak w równaniu (28), tylko wartość iloczynu We . Re musi być
większa niż 106. Równania te są podobne, jednak stosowane w różnych warunkach.
W obu równaniach średnica kropli jest funkcją wg3 c . W innych równaniach (np. (27)
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i (21)) wykładnik potęgi jest równy 1 lub 2. Ponadto, gdy iloczyn We

.

Re < 106

średnica kropli jest funkcją d 02 , jednak dla We . Re > 106 wykładnik potęgi jest równy
0,5. Zobrazowane wartości średnicy kropli uzyskane z równań (28) i (29)
przedstawiono na rysunku 25.

Rysunek 25 Wartość D32 w funkcji wg-c [103,104]:
(1) – równanie (28), d0 = 1 mm, (2) – równanie (28), d0 = 0,2 mm, (3) – równanie (29),
d0 = 1 mm, (4) – równanie (29), d0 = 0,2 mm.

Wiele spośród korelacji opisujących średnią średnicę kropli uzyskiwaną podczas
rozpylania cieczy przy użyciu rozpylaczy zawiera pewne stałe dla danego rozpylacza,
przykładowo we wzorze zaproponowanym przez Barrerasa i Eduardo [96]:

D32 

kd 0
Rec

(30)

pojawia się stała k. Najdokładniejsze wyniki uzyskano, gdy stała rozpylacza wynosi
k = 1267. Równanie to jest słuszne dla prędkości cieczy na wylocie w zakresie od 10
do 40 m/s i gazu pomiędzy 160, a 325 m/s.
Kolejnym równaniem zawierającym charakterystyczną liczbę jest korelacja Harare
i Shera [105]:

m g 


D32  B We g

m
c 


0 , 4

(31)

Równanie to jest słuszne dla wartości liczby Reynoldsa pomiędzy 1236 a 3540
oraz liczby Webera od 65 do 595. Równanie to obejmuje wpływ właściwości powietrza
otaczającego rozpylaną strugę cieczy.
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Kolejnym przykładem takich równań może być równanie Harare’a i Shera [105],
które zostało zmodyfikowane przez Mulhema i współpracowników [106] poprzez
podstawienie za stałą B  0,21d 0 Oh 0,0622 i uzyskanie w efekcie i o następującej postaci:

D32  0,21d 0 Oh

0 , 0622

m 

We g g 
m c 


0 , 4

(32)

Należy nadmienić, że równanie to daje bardzo dobre wyniki w przypadku rozpylania
zawiesin.
Innym równaniem, które można zaliczyć do tej grupy, jest półempiryczne równanie
zaproponowane przez Broniarz-Press i współpracowników [107]:

D32  Ad

0,12
0

d

0, 56
in

 c0,12  m c
 g  m g






0,3

(33)

gdzie A to eksperymentalna stała, a din to średnica wylotowa dyszy dla cieczy.
W pewnym sensie obecność stałych wskazuje, że równania te nie są kompletne,
ponieważ te stałe można wyznaczyć tylko doświadczalnie, jednak stałe te zapewniają że
równanie to jest właściwe dla szerokiego zakresu właściwości, a nie tylko dla jednego
rodzaju rozpylacza.
Na podstawie uzyskanych danych eksperymentalnych w pracy [36] zaproponowano
równania korelacyjne (zarówno dla cieczy o charakterze newtonowskim, jak
i nienewtonowskim)
liczbowego,

przedstawiające

a lepkością

zależność

dynamiczną,

pomiędzy

gęstością,

medianą

napięciem

rozkładu

powierzchniowym,

stosunkiem Troutona, objętościowym natężeniem przepływu gazu i cieczy oraz średnicą
otworu wylotowego rozpylacza. Dla płynów newtonowskich równanie korelacyjne
przyjmuje następującą postać:

 
CMD
 1,62  10  4 
  woda
d0

Zaproponowane

równanie

(34)






0 , 42

 

  woda


jest






0,5

 

  woda

słuszne

dla





0 ,87

 Vg

 V
 c






0 , 78

Tr 0, 28 (34)

przebadanych

cieczy

o charakterze newtonowskim w zakresie wartości  (0,001;0,0175) [Pa·s],



(907,6;1180,1)

[kg/m3],

σ



(0,0249;0,0725)

[N/m],

Vg  (2,78·10-5;8,33·10-5) [m3/s], Vc  (1,56·10-6;1,91·10-6) [m3/s], Tr = 3.
W przypadku płynów nienewtonowskich równanie korelacyjne przyjmuje formę:
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Tr 0, 28 (35)

w którym  dotyczy lepkości dynamicznej cieczy wykazujących właściwości płynów
nienewtonowskich rozrzedzanych ścinaniem, której wartość oszacowano przy
 = 1019 s-1. Zakres słuszności równania (35) dla przebadanych cieczy o charakterze

nienewtonowskim



przyjmują

(998,7;1161,0)

wartości



(0,00047;0,01873)

[Pa·s],

σ



(0,0688;0,0720)

[N/m],

[kg/m3],

Vg  (2,78·10-5;8,33·10-5) [m3/s], Vc  (1,56·10-6;1,91·10-6) [m3/s], Tr  (6;177).
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że jest to pierwsze równanie o takiej postaci,
w dodatku wynikające bezpośrednio z analizy procesu rozpylania podczas nebulizacji.
W pracy zdecydowano się na przeprowadzenie badań z wykorzystaniem metody
mikroskopowej, która to jest względnie nieczuła na optyczne właściwości kropel przez
co przydatna jest do scharakteryzowania generowanego aerozolu. Metoda ta jest
niestety obarczona błędami wynikającymi z czasu odparowania kropel rozpylanej
cieczy z warstwy cieczy immersyjnej oraz ograniczenie rozmiarów analizowanych
kropel. Tuck i współpracownicy [108], Mitchell i Nagel [109], Shekunov
i współpracownicy [110] oraz Coghe i Cossali [111] donoszą, że zastosowanie różnych
metod

pomiarowych

w analizie

charakteru

generowanego

aerozolu

skutkuje

pojawieniem się istotnych rozbieżności w uzyskanych wynikach. Przykładowo, Dorman
[112] wykazał zależność pomiędzy wielkością kropel a lepkością o postaci:
D32 = f(0,1). Hasson i Mizrahi [113] dla cieczy o lepkościach oscylujących w zakresie
od 1·10-3 do 21·10-3 [Pa.s] oszacowali, że D32 = f(1/6). W monografii Lefebvre’a
(1989) zaproponowano związek D32 i lepkości rozpylanej cieczy o postaci D32  (b).
gdzie b przyjmuje wartości od 0,06 do 0,215.
Mercer [114] założył, że pierwotny rozkład kropel można przedstawić za pomocą
równania określającego średnią średnicę D50:


 m
MMD
 0,64 1  0,011 c
 m
d0

 g

gdzie d0,in – średnica otworu wlotowego cieczy.
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(36)

7.3 ROZPYLACZE BŁONOWE O PRZEPŁYWIE ZAWIROWANYM
Ze względu na konstrukcję termostatowanego nebulizatora pneumatycznego i sposób
jego działania omówiono w tym miejscu rozpylacze pneumatyczne błonowe
wykorzystujące zjawisko ruchu wirowego. Rizkalla i Lefebvre [115] badali rozpylacz
typu błonowego uzyskując następujący wzór:

 D 

0,5

D32  3,33  10
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1  GLR  
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D p0,575 1 
 GLR 

(37)

2

w którym Dp jest charakterystyczną średnicą krawędzi wylotowej rozpylacza.
Analiza wyników przedstawionych w pracy [116] doprowadziła do uzyskania
równania korelacyjnego o postaci:
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0,5
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(38)

Równanie to nie uwzględnia geometrii i wymiarów rozpylacza.
Elkotb i współpracownicy [117] analizowali wpływ geometrii rozpylacza
pneumatycznego typu air-assist i parametrów operacyjnych dla 40 różnych rozpylaczy
podczas rozpylania nafty o lepkości 3,3510–3 [Pa  s], gęstości 800 [kg/m3] i napięciu
powierzchniowym

0,0304 [N/m].

Zaproponowali

oni

bezwymiarową

korelację

dla rozpylaczy z zewnętrznym mieszaniem o następującej postaci:

D32
 51Re 0,39We 0,18 GLR 0, 29
d0

(39)

gdzie w liczbach Reynoldsa i Webera prędkości liczono jako różnicę prędkości gazu
i cieczy wg-c.
El-Shanawany i Lefebvre [118] określili wpływ efektu powiększania skali
na średnice kropel. Przeprowadzili oni badania trzech podobnych geometrycznie
rozpylaczy o różnych wartościach przekroju poprzecznego. Badanymi cieczami
była woda oraz nafta. Uzyskane dane eksperymentalne pozwoliły na zaproponowanie
następującego równania:
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  GLR 


gdzie Dh jest średnicą hydrauliczną deflektora (prefilmera):
Dh 

4d 0 s
 2s
2d 0

(41)

Można zauważyć, że opłaca się zwiększać natężenie przepływu gazu tylko do pewnej
wartości, dalszy jego wzrost nie zmniejszy znacząco średnicy kropli (rysunek 24a).
Dla tego typu rozpylaczy wartość GLR ogranicza się do około 0,1. Dalsze zwiększanie
wartości GLR nie przyniosłoby praktycznie żadnych korzyści.
Jak wynika z przeprowadzonej analizy danych literaturowych opisujących średnią
średnicę

kropli

w

funkcji

różnorodnych

wielkości,

równania

takie

mają

albo ograniczony zakres stosowalności, albo są mocno rozbudowane. Poniekąd są one
odwzorowaniem

stopnia

skomplikowania

procesu

rozpylania

pneumatycznego

(dwufazowego).

8. ZASTOSOWANIE FITOTERAPII W LECZENIU I AEROZOLOTERAPII
Zwiększenie zainteresowania roślinami i perspektywa ich wykorzystania sprawiają,
że fitoterapia stwarza dużo różnych możliwości w wielu dziedzinach medycyny.
Leki pochodzenia naturalnego znajdują zastosowanie w szerokim zakresie chorób
i cieszą się powszechną akceptacją wśród pacjentów. Preparaty roślinne charakteryzują
się względnie dobrą relacją korzyści do ryzyka oraz istnieniem minimalnych,
nie wymagających uwzględnienia skutków ubocznych.
Do grupy tych związków naturalnych można zaliczyć olejki eteryczne, flawonoidy,
garbniki, saponiny oraz pojedyncze związki, takie jak chamazulen, kamfora, bisabolol,
mentol, rutyna i wiele innych. Szczególnie pozytywna w fitoterapii jest prosta
i przyjazna forma aplikacji, do której należą kąpiele, maści, syropy i inhalacje.
Forma i właściwości leku sprawiają, że wykorzystywane są nie tylko w terapii
objawowej, ale i przyczynowej, ważnym aspektem jest również cena. Leki pochodzenia
roślinnego mają zazwyczaj niższą cenę niż leki syntetyczne. Światowa Organizacja
Zdrowia zwraca uwagę na niewielkie wykorzystanie tanich leków, dostępnych
bez recepty jakimi są rośliny. Dynamiczny rozwój przemysłu farmaceutycznego
nieustannie owocuje w nowe formulacje leków oparte na bazie surowca roślinnego
oraz wyniki badań potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo ich działania, co
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dodatkowo przyciąga kolejnych zwolenników. Fitoterapia obok metod syntetycznych
stanowi bardzo pożyteczną i uzupełniającą strategię terapeutyczną. [119,120].
Wśród chorób dróg oddechowych największe zainteresowanie spośród leków
pochodzenia naturalnego posiadają olejki eteryczne, których skuteczność została
wykazana w kilkudziesięciu badaniach klinicznych. Istnieje wiele metod stosowania
surowców zawierających olejki eteryczne oraz czystych olejków, co zostało
przedstawione na rysunku 26. Mogą być one stosowane doustnie, naskórnie (masaż,
kąpiel, kosmetyk lub kompres), ale również poprzez drogi oddechowe (wąchanie,
wdychanie, inhalacje) [119].

Rysunek 26 Przegląd możliwości stosowania surowców zawierających olejki
eteryczne oraz czystych olejków [119].

Coraz częstszym sposobem leczenia dróg oddechowych są inhalacje, odparowanie
lub rozpylanie olejków eterycznych, które pozwalają uniknąć obciążania układu
pokarmowego. Aromaterapia jest najszybciej rozwijającą się metodą medycyny
naturalnej i z powodzeniem może być stosowana w połączeniu z metodami
konwencjonalnymi. Dane literaturowe wskazują, że leki pochodzenia naturalnego
oparte na olejkach eterycznych sprzyjają polepszeniu i łagodzeniu takich objawów
towarzyszącym chorobom, jak: brak apetytu, ogólne złe samopoczucie, bóle mięśni
i kończyn, bóle głowy, stany zapalne dróg oddechowych i gorączka [119].
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Olejki eteryczne stanowią mieszaninę kilku lub kilkudziesięciu związków lotnych,
do których należą głównie terpeny i ich pochodne, fenole i ich pochodne, estry kwasów
tłuszczowych, niższe węglowodory alifatyczne i ich pochodne, kumaryny, związki
siarki oraz związki zawierające azot – aminy i pochodne kwasu antranilowego.
Substancje te są gromadzone są w tkankach roślin (kwiatach, korze, łodygach,
nasionach, liściach, żywicach) i pozyskiwane w wyniku destylacji z parą wodną,
ekstrakcji lub wytłaczania. Mają charakter lipofilowy, co powoduje, że są one
nierozpuszczalne w wodzie, ale dobrze rozpuszczalne w alkoholu i rozpuszczalnikach
tłuszczowych. Dzięki swoim różnorakim właściwościom leczniczym znalazły one
szerokie zastosowanie w medycynie [120,121].
Mechanizm działania olejków eterycznych jest przedmiotem badań wielu
naukowców. Substancje aktywne zawarte w olejkach wnikają przez skórę lub błony
śluzowe do wnętrza organizmu i układu krwionośnego, za pomocą którego
oddziałowują leczniczo na komórki organizmu. Dodatkowo pierwszym bodźcem
odbieranym przez organizm jest bodziec węchowy. Rzęski węchowe rozmieszczone
w ludzkim nosie przesyłają impulsy do opuszki węchowej, odpowiedzialnej za selekcję
sygnałów nerwowych, które następnie przekazywane są do mózgowego układu
limbicznego. Działanie olejków eterycznych ma więc dwojaki charakter. Z jednej
strony poprzez zmysł węchu oddziałowują na nastrój i samopoczucie, z drugiej zaś
strony poprzez układ krwionośny eliminują dolegliwości fizyczne, związane
z infekcjami i stanami zapalnymi oraz oddziałują farmakologicznie na drogi oddechowe
[121,122]. Stosowane są w nieżytach i chorobach górnych dróg oddechowych, stanach
kataralnych, przeziębieniach, bronchitach, stanach zapalnych gardła i krtani, kaszlach.
Wykazują

działanie

bakteriobójcze,

przeciwdrobnoustrojowe,

rozkurczające

i przeciwbólowe [120].
Olejki eteryczne charakteryzują się bardzo silnym działaniem, dlatego w trakcie ich
stosowania należy zwrócić szczególną uwagę przede wszystkim na ilość zastosowanego
preparatu oraz wystąpienie ewentualnej reakcji alergicznej [121].
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8.1 OLEJEK ETERYCZNY ANYŻU GWIAŹDZISTEGO W INHALACJI
Olejek anyżowy (łac. Anisi steallati aetheroleum.; CAS: 84775-42-8) znajduje
zastosowanie w aerozoloterapii głownie ze względu na swoje działanie wykrztuśne
i antyseptyczne. Zalecany jest w infekcjach górnych dróg oddechowych, w zapaleniu
oskrzeli, grypie i anginie. Jest to przeźroczysta, bezbarwna lub jasnożółta ciecz,
w której główną substancją czynną jest trans-anetol i osiąga on stężenie od 80 do 96%.
Olejek jak substancja farmakologiczna jest objęty normami Farmakopei Polskiej wyd.
X. Przydatność olejku jest określana na podstawie analizy parametrów przedstawionych
w tabeli 2, są to gęstość względna, współczynnik załamania światła, temperatura
krzepnięcia i profil chromatograficzny GC metodą normalizacji [120,122].
Tabela 2 Charakterystyka olejku eterycznego anyżu gwiaździstego.

OLEJEK ANYŻU GWIAŹDZISTEGO
PARAMTER

WARTOŚĆ

Gęstość względna
Współczynnik załamania
światła
Temperatura krzepnięcia
Profil chromatograficzny

0,979 – 0,985
1,553 – 1,556
15– 19
oznaczenie procentowej zawartości
każdego ze składników

8.2 OLEJEK ETERYCZNY MIĘTY PIEPRZOWEJ W INHALACJI
Olejek miętowy ( łac. Menthae piperitae aetheroleum; CAS:8006-90-4) wykazuje
głównie działanie antybakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgorączkowe, co sprawia,
że jest jednym z najczęściej stosowanych w inhalacji olejkiem eterycznym.
Jego działanie w infekcjach górnych dróg oddechowych, przeziębieniach i grypie
zostało potwierdzone klinicznie. Dodatkowo stosowany profilaktycznie działa
wzmacniająco dla układ odpornościowy. Olejek jest bezbarwną, jasnożółtą lub
jasnozielonawożółtą cieczą o charakterystycznym zapachu i smaku. Główne składniki
olejku miętowego to mentol o stężeniu od 30,0% do 50,0% i ketony: menton (od 14,0%
do 32,0%) i izomenton ( od 1,5% do 10,0%). Zgodnie z Farmakopeą Polską wyd. X
( tabela 3) olejek miętowy musi spełniać wymagania stawiane następującym
parametrom: gęstość względna, współczynnik załamania światła, skręcalność optyczna,
liczba kwasowa, spełnienie wymagań olejów tłustych i olejków zżywiczałych oraz
profil chromatograficzny GC metodą normalizacji [120,122].
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Tabela 3 Charakterystyka olejku eterycznego mięty pieprzowej.

OLEJEK MIĘTY PIEPRZOWEJ
PARAMTER

WARTOŚĆ

Gęstość względna
Współczynnik załamania
światła
Skręcalność optyczna
Liczba kwasowa
Oleje tłuste i olejki żżywiczałe

0,900 – 0,916
1,457 – 1,467

Profil chromatograficzny

-30,0– - 10,0
<1,4
substancja badana spełnia
wymagania badania
oznaczenie procentowej
zawartości każdego ze
składników

8.3 OLEJEK ETERYCZNY KOPRU WŁOSKIEGO W INHALACJI
Olejek kopru włoskiego (łac. Foeniculi amari fructus aetheroleum; CAS: 8006-84-6)
ze względu na swoje właściwości antyseptyczne wpływa pozytywnie na drogi
oddechowe. Substancjami czynnymi dominującymi w olejku są trans-anetol, który
osiąga stężenie od 55,0% do 75,0% i fenchon o stężeniu od 12,0% do 25,0% Zawiera on
również takie związki, jak kamfen p-cymen, mircen, alfa- i beta-felandren, gammaterpinen, pienny oraz estragol. Jest to przeźroczysta bezbarwna lub jasnożółta ciecz
o charakterystycznym zapachu. Badania olejku kopru włoskiego obejmują zgodnie
z Farmakopeą Polską wyd. X (tabela 4): gęstość względną, współczynnik załamania
światła, skręcalność optyczną oraz profil chromatograficzny GC metodą normalizacji
[120,122].
Tabela 4 Charakterystyka olejku eterycznego kopru włoskiego.

OLEJEK KOPRU WŁOSKIEGO
PARAMTER

WARTOŚĆ

Gęstość względna
Współczynnik załamania
światła
Skręcalność optyczna
Profil chromatograficzny

0,961- 0,975
1,528 – 1,603
+10,0 - +24,0
oznaczenie procentowej zawartości
każdego ze składników
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8.4 OLEJEK ETERYCZNY SZAŁWII LAWENDOLISTNEJ W INHALACJI
Do głównych właściwości leczniczych olejku szałwiowego (łac. Salvia officinalis L.;
CAS:8022-56-8) zalicza się łagodzenie infekcji bakteryjnych takich jak kaszel,
czy bronchity. Korzystnie wpływa również na układ krążenia obniżając ciśnienie
tętnicze krwi. Olejek eteryczny szałwii to przeźroczysta, bezbarwna lub jasnożółta,
ruchliwa ciecz o zapachu zbliżonym do kamfory. Substancjami czynnymi zawartymi
w olejku szałwiowym jest kamfora w stężeniu od 11,0% do 36,0% i 1,8-cyneol
w stężeniu od 10,0 do 30,5%. Objęty jest on normą Farmakopei Polskiej wyd. VIII
która wskazuje na badanie następujących właściwości olejku (tabela 5): gęstość
względna, współczynnik załamania światła, skręcalność optyczna, liczba kwasowa,
rozpuszczalność w etanolu oraz profil chromatograficzny GC metodą normalizacji
[120,123].
Tabela 5 Charakterystyka olejku szałwii lawendolistnej.

OLEJEK SZAŁWII LAWENDOLISTNEJ
PARAMTER

WARTOŚĆ

Gęstość względna
Współczynnik załamania
światła
Skręcalność optyczna
Liczba kwasowa
Rozpuszczalność w etanolu
Profil chromatograficzny

0,907 – 0,932
1,465 – 1,473
+7,0– + 17,0
<2,0
1:2
oznaczenie procentowej zawartości
każdego ze składników

8.5 OLEJEK ETERYCZNY TYMIANKOWY W INHALACJI
Olejek tymiankowy (łac. Thymi typo thymolo aetheroleum; CAS:8007-46-3)
charakteryzuje

się

przede

wszystkim

działaniem

przeciwbakteryjnym

i przeciwwirusowym dzięki czemu z powodzeniem może być wykorzystywany
w inhalacji, w leczeniu infekcji i chorób górnych dróg oddechowych – przeziębień,
zapalenia oskrzeli, bólu gardła, ale również i astmy. Dodatkowo wspomaga również
układ odpornościowy. Poza układem oddechowym olejek tymiankowy ma również
korzystny wpływ na układ krążenia, powodując podwyższenie ciśnienia tętniczego.
Olejek tymiankowy to przeźroczysta, żółta lub bardzo ciemna, czrwonawobrunatna,
ruchliwa ciecz o zapachu przypominającym tymol. Główne składniki olejku to tymol
w stężeniu od 37,0% do 55,0% i karwakrol w stężeniu od 0,5% do 5%. Objęty jest on
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normami Farmakopei Polskiej wyd. X, która w celu określenia przydatności cieczy
skupia się na analizie gęstości względnej, współczynnika załamania światła,
oraz profilu chromatograficznego GC metodą normalizacji (tabela 6) [120,122].
Tabela 6 Charakterystyka olejku eterycznego tymianku.

OLEJEK TYMIANKOWY
PARAMTER

WARTOŚĆ

Gęstość względna
Współczynnik załamania
światła
Profil chromatograficzny

0,915 – 0,975
1,490 – 1,505
oznaczenie procentowej
zawartości każdego ze
składników

8.6 OLEJEK ETERYCZNY SOSNOWY W INHALACJI
Olejek sosnowy (łac. Pini sylvestris aetheroleum.; CAS:8023-99-2) to olejek
stosowany głównie w leczeniu infekcji dróg oddechowych i wspomagająco
w przypadku przeziębienia, grypy, anginy, czy zapalenia zatok, a także w chorobach
przewlekłych takich, jak astma. Jego właściwości mają charakter bakteriobójczy
i wykrztuśny, a dodatkowo również wspomaga odporność organizmu. Składniki olejku
sosnowego to głównie mono- i seskwiterpeny: -pinen (10,0% - 30,0%), -pinen (3,0%
- 14,0%), i 3-karen (10,0% - 20,0%). Obok substancji głównych w mniejszych ilościach
występują również kamfen, limonen, beta-pinen, dipenten i felandren. Olejek eteryczny
sosny

zwyczajnej

to

przeźroczysta,

bezbarwna

lub

jasnożółta

o charakterystycznym zapachu.
Tabela 7 Charakterystyka olejku eterycznego sosny zwyczajnej.

OLEJEK SOSNY ZWYCZAJNEJ
PARAMTER

WARTOŚĆ

Gęstość względna
Współczynnik załamania
światła
Skręcalność optyczna
Liczba kwasowa
Liczba nadtlenkowa
Oleje tłuste i olejki żżywiczałe

0,855 – 0,895
1,465 – 1,480
-9,0– - 30,0
<1,0
<20
substancja badana spełnia
wymagania badania
oznaczenie procentowej
zawartości każdego ze
składników

Profil chromatograficzny
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ciecz

Objęty jest on normami Farmakopei Polskiej wyd. X, która wskazuje na badanie
następujących właściwości olejku (tabela 7): gęstość względna, współczynnik
załamania światła, skręcalność optyczna, liczba kwasowa, liczna nadtlenkowa,
spełnienie wymagań olei tłustych i olejków zżywiczałych oraz profil chromatograficzny
GC metodą normalizacji [120,122].

9. AUTOMATYCZNA REGULACJA
9.1 WPROWADZENIE TEORETYCZNE
Istotną zaletą procesów automatycznej regulacji jest celowe zastąpienie pracy ręcznej
człowieka w kontroli i kierowaniu różnymi obiektami fizycznymi. Automatyka procesu
sterowania obejmuje modelowanie teoretyczne procesu sterowania oraz zastosowanie
różnorodnych

urządzeń

technicznych

mających

na

celu

kontrolę

procesu

technologicznego lub przemysłowego. Praca człowieka jest zastępowana urządzeniami
technicznymi – regulatorami automatycznymi – przy czym implementacja sprzętowa
(lub programowa) regulatora dopasowana jest do konkretnego procesu i wymagań z nim
związanych [124,125, 126].
W każdym procesie technologicznym występuje wzajemne oddziaływanie wielu
parametrów – wewnętrznych wynikających z cech sterowanego obiektu lub procesu
oraz zewnętrznych, będących parametrami zadanymi lub wpływem otoczenia procesu.
Automatyka to zamierzone oddziaływanie na materiały lub elementy wykonawcze
obiektu w celu zrealizowania zamierzonego procesu [125,127]. Dobór parametrów
kontroli procesu opiera się na zaobserwowanych zależnościach dla danego układu,
przedstawionych najczęściej w postaci modelu matematycznego. Przykładowymi
parametrami są np.: temperatura, ciśnienie, gęstość, prędkość, czy skład chemiczny
[128].
Sterowanie obiektem regulacji może przebiegać zarówno z wykorzystaniem
sprzężenia zwrotnego w układzie zamkniętym lub bez sprzężenia zwrotnego w układzie
otwartym. W przypadku układu otwartego sterownie polega na nastawie wielkości
wyjściowej na podstawie znanej charakterystyki obiektu oraz przewidywanych
zakłóceń [124,129]. W przypadku układu zamkniętego, sprzężenie zwrotne dostarcza
informacji o wartości wielkości wyjściowej obiektu, która jest wykorzystywana
do korekty (nastawy) wartości wejściowej. Wszelkie oddziaływania na obiekt, które
są nieplanowane lub niepożądane noszą nazwę zakłóceń. Sterowanie ze sprzężeniem
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zwrotnym zwane jest inaczej regulacją i jest jednym z najważniejszych zagadnień
automatyki [128]. Sygnały sterujące w zamkniętym układzie sterowania mają wpływ na
sygnał odpowiedzi obiektu [129]. Działanie regulatora polega na pomiarze różnicy
pomiędzy wartością wielkości regulowanej, a wartością zadaną, a następnie
na podstawie opracowanego wcześniej modelu, takim dopasowaniu wartości sygnałów
sterujących, aby różnica była jak najmniejsza. Model obiektu i regulator powinien
również uwzględniać i kompensować wartości parametrów zakłócających.
9.2 OBIEKTY AUTOMATYCZNEJ REGULACJI
Regulacja automatyczna jest procesem samoczynnego działania, dążącego
do osiągnięcia pożądanego celu (przebiegu procesu), realizowanym z wykorzystaniem
specjalistycznych urządzeń. Proces ten związany jest z oddziaływaniem na obiekt, który
może być np. utożsamiany z procesem przemysłowym (rysunek 27) [125].

z1 z2
y

zr

obiekt

x

Rysunek 27 Obiekt automatycznej regulacji [125].

Głównymi pojęciami w obszarze automatyki jest sygnał i model [124]. Zmienne
występujące w systemie automatycznej regulacji opisywane są za pomocą sygnałów.
W automatyce, sygnały są wartościami fizycznymi opisywanymi w funkcji czasu
(x(t), y(t), z(t) ), ich zadaniem jest przekazywanie informacji [127]. W rzeczywistych
obiektach sterowania są to konkretne wielkości fizyczne takie jak np.: temperatura,
poziom cieczy, napięcie, natężenie prądu. Podstawowymi sygnałami są:
–

y – sygnał sterujący (nastawa),

–

z1, z2 … zr, – sygnały zakłócające,

–

x – wielkość regulowana.

Model matematyczny procesu określany jest za pomocą funkcji g(), opisanej
względem wymuszenia u(t), zwanej inaczej funkcją przetwarzania g(x(t)) [124].
Wynikiem funkcji jest wielkość wyjściowa obiektu opisana również w funkcji czasu
y(t). Mimo zmiennych warunków obiektu, spowodowanych oddziaływaniem na obiekt
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wielkości zakłócających z1, z2 … zr,, wielkość regulowana ma zmieniać się w sposób
określony przez funkcję g(). Zakłócenia oddziaływujące na obiekt utrudniają sterowanie
obiektem. Często mają one charakter niezamierzony, wynikający np. z wpływu
otoczenia na obiekt. Zakłócenia niwelowane są w procesie regulacji z wykorzystaniem
sprzężenia zwrotnego [127].
9.3 UKŁADY AUTOMATYCZNEJ REGULACJI
Układ automatycznej regulacji to zespół aparatury technologicznej, w tym
urządzenia nastawcze i pomiarowe, operujące na zbiorze sygnałów wejściowych
lub wyjściowych. Układ regulacji składa się z regulatora zapewniającego pożądane
zachowanie się obiektu, w którym zachodzi proces lub procesy podlegające regulacji
[125]. Układy mogą mieć prostą (np. termostat) lub skomplikowaną budowę (np. linia
bloku energetycznego) [130].
Można wyróżnić pięć podstawowych elementów układów automatycznej regulacji:
regulator,

zadajnik,

obiekt,

element

wykonawczy

oraz

element

pomiarowy.

Elementy komunikują się za pomocą sygnałów: sygnału regulującego (y), sygnału
regulowanego (x), sygnału sterującego (e) i sygnału pomiarowego [125, 130]. Wartość
zadana wielkości oznaczana jest symbolem xo. W przypadku prostych układów
automatycznej regulacji występują pojedyncze sygnały wejściowe (y) i wyjściowe (x)
(rysunek 28), natomiast w układach złożonych wyróżnić można kilka tego typu
sygnałów (rysunek 29).

z1 z2
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e

regulator

y

zr

obiekt

Rysunek 28 Układ automatycznej regulacji [125,130].
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Rysunek 29Układ regulacji z wieloma sygnałami [125].

W układzie regulacji można dla ogólnego przypadku wyróżnić jednocześnie kilka
wielkości regulowanych. Liczba wyjść obiektu jest równa liczbie wejść regulatora,
a liczba wyjść regulatora liczbie wejść obiektu. Dla ogólnego przypadku, liczba wejść
obiektu nie jest równa liczbie wyjść (m!=n) [125].
Zadaniem regulatora, będącego urządzeniem automatyzującym, jest wytwarzanie
sygnału sterującego z uwzględnieniem sygnałów zakłócających. Określenie wartości
sygnału sterującego (w przypadku układu ze sprzężeniem zwrotnym) realizowane jest
na postawie sygnału uchybu regulacji – różnicy między wielkością zadaną a wartością
regulowaną [131]. Na podstawie sygnału sterującego aktuatory (zadajniki) oddziałują
na obiekt regulacji. Przykładem aktuatorów są zawory, przepustnice, dozowniki,
elementy grzejne lub chłodzące. Obiektem regulacji są elementy, na które wywierane
jest oddziaływanie przez aktuatory np. wymienniki ciepła lub cały proces
technologiczny. Człon pomiarowy składa się z aparatury (w tym przetworniki, sensory),
które dostarczają informacji o wielkościach fizycznych czy chemicznych, które
w danym procesie technologicznym są źródłem danych (sygnałów) dla regulatora.
9.4 KLASYFIKACJA UKŁADÓW AUTOMATYCZNEJ REGULACJI
Układy automatycznej regulacji mogą być sklasyfikowane na różne sposoby.
Najczęściej klasyfikacja dokonywana jest ze względu na charakter i sposób
wprowadzania wartości zadanej do układu. Innym sposobem jest klasyfikacja
ze względu na rodzaj energii stosowanej do sterowania procesem.
Ze względu na charakter i sposób wprowadzenia wartości zadanej, układy
automatycznej regulacji w zakresie rodzajów regulacji mogą zostać sklasyfikowane
w jednej z czterech kategoriach: regulacji stałowartościowej, regulacji programowanej,
regulacji nadążnej i regulacji ekstremalnej (rysunek 30) [132].
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Rysunek 30 Podział układów automatycznej regulacji [132].

Najprostszym

i

najczęściej

stosowanym

typem

regulacji

jest

regulacja

stałowartościowa, gdzie oczekiwana wartość parametru wyjściowego jest stała,
a regulator dąży do jej utrzymania, niezależnie od wielkości zakłócających.
W przypadku regulacji stałowartościowej urządzenia, układ automatycznej regulacji
może pracować w układzie otwartym, jak i w układzie zamkniętym – wykorzystującym
sprzężenie zwrotne. Jednym z najprostszych przykładów jest utrzymanie stałej
temperatury cieczy, która jest ogrzewana w przeponowym wymienniku ciepła [131].
W przypadku gdy parametr y zmienia się w czasie (zgodnie z określonym programem
regulacji) mamy do czynienia z regulacją programową. Program regulacji określany jest
funkcją p(t), która w każdej chwili przyporządkowuje wartość sygnału y (y0(t)=p(t)).
Przykładem może być regulacja temperatury w specjalizowanym piecu do wyżarzania
elementów metalowych, która zmienia się w ściśle określony sposób w celu usunięcia
naprężeń wewnętrznych elementów.
Regulacja nadążna ma miejsce, gdy wartość parametru wyjściowego jest zależna
od innego parametru – wielkości wodzącej w zależności od wartości parametru
wodzącego n(t) (czyli w każdej chwili y0(t)=n(t)) zmianie ulega wartość wielkości
regulowanej. W odróżnieniu od regulacji stałowartościowej i regulacji programowanej,
ten typ regulacji może pracować jedynie w układzie zamkniętym. Dobrym przykładem
układu regulacji, w którym występuje regulacja nadążna, jest układ regulacji dozowania
powietrza do palników w piecu gazowym, w którym ilość powietrza (wartość
regulowana) musi odpowiadać ilości paliwa (wielkość wodząca) [131,133].
Regulacja ekstremalna obejmuje przypadki, gdy układ dąży do utrzymania możliwie
maksymalnej

lub

minimalnej

wartości

(ekstremum)

wartości

regulowanej.

Obejmuje ona kompensację wielkości zakłócających, które powodują że położenie
ekstremum (min. lub max), nie jest stałe a ulega zmianom.
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Dla obiektów, do których stosuje się regulację ekstremalną, można wyznaczyć
charakterystyki będące krzywymi ekstremalnymi. Na rysunku 31 przedstawiono
charakterystykę ekstremalną obiektu dla trzech rożnych wartość wielkości z (z1, z2, z3).

x

z1

x1
x2

z2
z3

x3

y1

y2

y3

y

Rysunek 31 Charakterystyka ekstremalna obiektu dla trzech wartości wielkości z [125].

Regulacja ekstremalna najczęściej wykorzystywana jest w kilku składnikowych
reaktorach

chemicznych,

z

których

dwa

reagują

silnie

egzotermicznie.

Dążąc do wyeliminowania efektu niepożądanego w postaci nadmiaru składników w
produkcie końcowym utrzymuje się jak najwyższą temperaturę produktu, zgodnie z
ilościami wynikającymi z równania stechiometrycznego. Pojawiające się składniki
neutralne powodują zmiany wielkości pożądanej temperatury [133].

Rysunek 32 Podział UAR ze względu na sposób dostarczania do urządzenia energii potrzebnej
do ich dostarczenia [132].

Układy automatycznej regulacji można sklasyfikować również ze względu na typ
energii niezbędnej do działania urządzeń wykonawczych – aktuatorów (rysunek 32).
W regulatorach pneumatycznych energia dostarczana jest za pośrednictwem sprężonego
powietrza. Głównymi zaletami takiego rozwiązania jest prosta budowa oraz niska cena.
Niezmiernie istotną zaletą jest możliwość stosowania w środowiskach o wysokim
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zagrożeniu - wybuchem lub pożarem. Konieczne jest wprowadzenie dodatkowego
urządzenia w postaci wysokosprawnej sprężarki.
Układy elektryczne (elektroniczne) umożliwiają realizowanie bardzo złożonych
systemów sterowania. Cechą tego typu sterowania jest wysoka sprawność energetyczna,
łatwość montażu i użytkowania. Duży wybór urządzeń jak napędy liniowe, silniki
krokowe, serwonapędy umożliwiają budowę precyzyjnych systemów sterowania.
Sterowanie odbywa się z wykorzystaniem sygnałów elektrycznych, zarówno
analogowych jak i cyfrowych.
W przypadku regulacji hydraulicznej, sterowanie realizowane jest za pomocą cieczy
roboczej, której źródłem jest pompa. Wadą takiego rozwiązania jest skomplikowany
montaż czy utrzymanie instalacji. Zaletą jest możliwość przeniesienia dużej mocy
poprzez elementy hydrauliczne.
9.5 RODZAJE REGULATORÓW
W zakresie regulatorów stosowanych w układach automatycznej regulacji można
dokonać klasyfikacji ze względu na:
–

cechy konstrukcyjne,

–

rodzaj energii stosowanej do sterowania,

–

technikę pomiaru wielkości regulowanej i sposobu jej przetwarzania
w regulatorze.

W zakresie podziału konstrukcyjnego można wyróżnić dwie grupy: regulatory
uniwersalne i specjalistyczne. Regulatory uniwersalne zostały zaprojektowane
do współpracy z różnorodnymi obiektami pomiarowymi i obiektami wykonawczymi.
Wykorzystywane są w nich znormalizowane sygnały wejściowe i wyjściowe.
W urządzeniach zostały zaimplementowane najpopularniejsze algorytmy sterowania
(np. dwupołożeniowe, PID). Regulatory te (choć uniwersalne) często są ograniczone
funkcjonalnie do sterowania wybranym typem procesu. Przykładem są regulatory
temperatury (RE92 Lumel) (rysunek 33), które mogą sterować niezależnie dwoma
obiektami regulacji lub regulować dwie wielkości fizyczne w jednym obiekcie
(np. w piecach dwustrefowych).
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Rysunek 33 Regulator RE92 Lumel [lumel.com.pl]

W regulatorach specjalistycznych, zakres zastosowań jest zawężony do ściśle
określonego typu obiektu lub procesu, który ma być sterowany przez regulator.
Są one najczęściej projektowane dla danego rozwiązania, bądź budowane w postaci
systemu z wykorzystaniem urządzeń modułowych.
W zależności od rodzaju zastosowanej do zasilania regulatorów energii urządzenia
można podzielić na dwie grupy: działające bezpośrednio lub pośrednio. W przypadku
urządzeń o działaniu pośrednim, możemy dokonać dalszego podziału zgodnie
z wcześniejszą klasyfikacją rodzaju dostarczonej energii (rysunek 30).
Regulatory bezpośredniego działania (regulatory bez energii pomocniczej) stanowią
grupę, w której źródłem energii jest czujnik z obiektu regulacji. W takim przypadku
regulator, element wykonawczy i napęd stanowią jedną całość. Wykorzystuje się je
do regulacji takich parametrów jak temperatura, ciśnienie czy przepływ. Jest to grupa
regulatorów o najprostszej budowie. Regulatory pośredniego działania to urządzenia,
które czerpią energię ze źródeł zewnętrznych. Urządzenia te potrzebują do działania
np.\ energię elektryczną, sterowanie odbywa się natomiast za pomocą np. energii
hydraulicznej lub pneumatycznej.
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Rysunek 34 Podział regulatorów ze względu na technikę pomiaru wielkości regulowanej
i przetwarzania jej w regulatorze [132].

Inną metodą klasyfikacji jest podział ze względu na rodzaj (typ) sygnału
wyjściowego (rysunek 34). W szczególności możemy wyróżnić regulatory cyfrowe,
w których sygnał wyjściowy ma charakter nieciągły. Do tej grupy zaliczane są
regulatory dwupołożeniowe, choć mogą być one również urządzeniami analogowymi.
W tym przypadku elementem wykonawczym regulatora jest element bistabilny, którym
może być przekaźnik, stycznik lub tyrystor. Element ten posiada dwa stany pracy,
0 (u' = u'min) lub stan logiczny 1 (u' = u'max), czyli urządzenie jest odpowiednio
załączone lub wyłączone. Wpływ na położenie, w którym aktualnie znajduje się
element wykonawczy ma również sygnał uchybu regulacji.
9.6 REGULATOR DWUPOŁOŻENIOWY
W

pracy

wykorzystano

teorię

regulacji

z

wykorzystaniem

regulatorów

dwupołożeniowych. Wyboru dokonano po analizie wymagań funkcjonalnych układu
sterowania. Istotne znaczenie miała możliwość szybkiego prototypowania urządzenia
oraz w przyszłości budowy rozwiązania komercyjnego. Regulator dwupołożeniowy
składa się z czterech podstawowych elementów, do których należą regulator (R),
element wykonawczy (EW), obiekt sterowany (O) oraz element pomiarowy (EP).
W układzie tym wyróżniamy następujące sygnały: x0 – wielkość zadaną, e – uchyb
regulacji, y’ – sygnał na wyjściu z regulatora, y – sygnał sterujący, z – zakłócenia,
x – wartość regulowana, ym – wartość regulowana zmierzona przez element pomiarowy.
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Regulator dwupołożeniowy

Rysunek 35 Schemat blokowy układu regulacji dwupołożeniowej [132].

Schemat blokowy układu regulacji dwupołożeniowej został przedstawiony
na rysunku 35. Model w przypadku regulatora dwupołożeniowego może być opisany
zarówno przy pomocy charakterystyk dynamicznych i statycznych. Zależności
pomiędzy wielkościami wejściowymi i wyjściowymi w stanach ustalonych to elementy
charakterystyki statycznej. Charakterystyka dynamiczna modelu opisuje zależności
pomiędzy wielkościami wejściowymi i wyjściowymi w stanach nieustalonych. Zmiany
wielkości wyjściowej w czasie mogą być przedstawione w formie graficznej lub
analitycznej,

uwzględniając

wystąpienie

oddziaływania

nastawiającego

lub

zakłócającego przed osiągnięciem przez obiekt ponownego stanu równowagi [128,133].
Działanie regulatora dwupołożeniowego polega na załączeniu napięcia zasilania (lub
zamknięcia obwodu), gdy wartość regulowana osiąga określony poziom minimalny.
Gdy poziom maksymalny zostanie osiągnięty, napięcie zostanie odłączone (obwód
otwarty).

Rysunek 36 Przebiegi czasowe wielkości regulowanej i regulującej w układzie regulacji
dwupołożeniowej z histerezą obiektu inercyjnego [131].
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W rezultacie wielkość regulowana oscyluje wokół wartości zadanej, dając w efekcie
przebieg oscylacyjny piłokształtny (rysunek 36). Wpływ na kształt krzywej mają
właściwości dynamiczne obiektu regulacji oraz szerokość strefy nieczułości regulatora.
W przypadku wąskiej strefy nieczułości, występują małe amplitudy oscylacji wartości
mierzonej o dużej częstotliwości. W przypadku szerokiej strefy, amplitudy wahań
są duże, natomiast zmniejsza się częstotliwość załączania i wyłączania. Kalibracja
regulatora polega na dopasowaniu strefy nieczułości (progów załączania i wyłączania
sygnału regulującego), które mogą odbywać się w sposób automatyczny lub manualny.
Jest to konieczne ze względu na spełnienie wymagań obiektu oraz wyeliminowanie
potencjalnych uszkodzeń wynikających z przepływu prądu rozruchowego o dużych
wartościach [131]. Wynik pracy regulatora, czyli zmiany wielkości u powodują
wymuszenie skokowej reakcji, do których generowane są odpowiedzi y(τ), tworzące
przebieg y(τ). Regulatory dwupołożeniowe są stosowane w układach, gdzie istnieje
konieczność

(możliwość)

jednokierunkowej

zmiany

sterowanego

parametru

(np. ogrzewanie, chłodzenie, regulacja poziomu cieczy). Są to najpowszechniejsze
rozwiązania stosowane również w urządzeniach codziennego użytku (żelazka, lodówki,
sprężarki, hydrofory).
9.7 REGULACJA W UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM
W ramach pracy skupiono się na sterowaniu w układzie zamkniętym, które oparte
jest na sprzężeniu zwrotnym, którego schemat został przedstawiony na rysunku 37.
zadajnik
x0

człon
kształtujący

e=x0-xm

xm=f(x)

zespół
pomiarowy

y =f(e)

x

urządzenie
wykonawcze

y

obiekt
regulacji

sprzężenie
zwrotne
Rysunek 37 Schemat zamkniętego układu regulacji automatycznej [131].
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Parametr sterujący wyznaczany jest przez zespół pomiarowy, który generuje sygnał
wartości regulowanej xm=f(x) i doprowadza go do członu sumującego. Wartość
regulowana zestawiana jest z wielkością zadaną i obliczana jest wartość sygnału uchyby
regulacji e=x0-xm. Zadajnik ustala wartość sygnału zadanego, często konstrukcja
regulatora umożliwia ręczne ustawienie parametru.
W członie kształtującym sygnał uchybu e, jest przekształcany w oparciu o typowy
dla danego regulatora algorytm w sygnał wielkości regulującej y’=f(e). Dla uchybu
dodatniego, czyli e > 0, mamy do czynienia ze sterowaniem zwiększającym,
w odwrotnym przypadku, czyli, kiedy e < 0 obserwujemy sterowanie zmniejszające.
Urządzenie wykonawcze generuje sygnał sterujący e, który oddziałuje na obiekt
regulacji. Celem układu automatycznej regulacji jest jak największe zbliżenie do siebie
wartości regulowanej i wartości zadanej, poprzez zmniejszenie sygnału uchybu
regulacji [131, 133].
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CZĘŚĆ EKSPERYMENTALNA
10.

OPIS STANOWISKA POMIAROWEGO

Stan wiedzy o rozpylaniu cieczy w procesie nebulizacji skłania do podejmowania
dalszych prac, przede wszystkim doświadczalnych, ukierunkowanych na zmniejszenie
średnic tworzących się kropel i/lub na zmniejszenie strat substancji czynnych i/lub
termostatowanie układu rozpylającego. Badania, w których przyjmuje się szeroki zakres
zmian właściwości cieczy, warunków przepływu i temperatury oraz konstrukcji
nebulizatora, powinny umożliwić określenie czynników determinujących kształtowanie
się rozpylanej strugi cieczy. Dlatego podjęto szczegółowe badania procesu nebulizacji
w klasycznym nebulizatorze pneumatycznym oraz w opracowanym nebulizatorze
termostatowanym. Jako podstawowy nebulizator użyto urządzenie MEDICO CN280-15
(rysunek 38) zaopatrzone w głowicę nebulizacyjną MedelJet Basic (rysunek 39), której
szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na rysunku 40. Kanał cieczowy miał wymiary
1,5×0,8 mm, a średnica otworu wylotowego dyszy gazowej d0 = 0,5 mm.

Rysunek 38 Nebulizator MEDICO CN280-15.
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Rysunek 39 Głowica nebulizacyjna MedelJet Basic.
a)

c)
b)

Rysunek 40 Konstrukcja badanego naczyńka nebulizacyjnego.
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Do najważniejszych parametrów technicznych nebulizatora można zaliczyć (dane
producenta):
 maksymalne ciśnienie 2–3 bara,
 przepływ powietrza w kompresorze 7 [l/min],
 poziom głośności 62,3 dBA,
 waga 1,5 kg,
 zasilanie 230 V ~ 50Hz 1A.
Przebadano rozpylanie cieczy o różnych właściwościach w zadanych temperaturach
strumienia.

Pomiary

prowadzono

przy

temperaturze

strumienia

na

wylocie

z nebulizatora Ts = 293±1 K, Ts = 298±1 K, Ts = 303±1 K, Ts = 308±1 K oraz dla
standardowego przypadku nebulizatora bez termostatowania w temperaturze otoczenia
To = 293±1 K – będącego układem odniesienia.
W rozdziale tym przedstawiono stanowisko badawcze oraz metodykę pomiarów
wielkości charakterystycznych dla procesu rozpylania. Szczególną uwagę poświęcono
analizie rozkładów wielkości kropel i ich charakterystycznych średnic oraz wpływowi
temperatury i co się z tym wiąże opracowanej konstrukcji nebulizatora, na tę wielkości.
Wykonano

badania

reologiczne

cieczy,

zmierzono

ich

gęstość

i

napięcie

powierzchniowe. Pomiary prowadzono przy temperaturze cieczy Tc = 293±1 K.
Podczas rozpylania, objętościowe natężenie przepływu gazu wynosiło maksymalnie
0,28 [m3/h], a nominalne objętościowe natężenie przepływu cieczy około 0,35 [ml/min].
W badaniach wykorzystano również metodę fotograficzną ze względu na prostotę
pomiaru, stosunkowo niski koszt aparatury fotograficznej i względną nieczułość na
optyczne właściwości kropel. Metoda ta wydaje się dobrym wyborem z punktu
widzenia uzyskania informacji o formowaniu się kropel [140-143]. Fotografie, zgrane
na dysk twardy komputera PC, poddano obróbce w programie Image-Pro Plus 6.0 firmy
MediaCybernetics [144]. Pierwszym etapem obróbki była zmiana koloru na skalę
szarości. Zmiany tej dokonano w celu ułatwienia obróbki i analizy obrazu. Metodę
pomiaru średnic kropel w programie Image-Pro Plus omówiono w jednym z kolejnych
podrozdziałów.
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11.

APARATURA POMIAROWA I PROGRAMY

11.1

SPRAYTEC

Podstawowym aparatem pomiarowym był Spraytec firmy Malvern Instruments.
Spraytec mierzy wielkość cząstek w aerozolach, a dokładnie rozkład wielkości cząstek
w aerozolu. Pomiar przebiega w następujących etapach:
1.

Aerozol jest przygotowany i rozpylony, za pomocą odpowiednich urządzeń lub
akcesoriów.

2.

Aerozol jest rozpylany pomiędzy dwoma elementami

funkcjonalnymi

instrumentu: nadajnikiem i odbiornikiem.
3.

Nadajnik używa lasera He-Ne (helowo–neonowego) do wysyłania wiązki lasera
poprzez strefę pomiarową.

4.

Układ detektorów w module odbiornika wychwytuje wzór rozproszenia światła
na cząstkach aerozolu i konwertuje go na sygnały elektryczne. Sygnały te są
następnie przetwarzane przez analogowe i cyfrowe układy elektroniczne
i wysyłane do oprogramowania.

5.

Wzór rozproszenia światła jest analizowany przy użyciu odpowiedniego modelu
optycznego, w celu obliczenia rozkładu wielkości cząstek.

6.

Oprogramowanie podaje wynik w różnych formach, takich jak histogramy,
krzywe kumulacyjne itd.

7.

Użytkownik może, w razie potrzeby poddać powtórnej analizie poszczególne
rekordy, wyciągać średnie, porównywać wyniki poprzez nakładanie ich na siebie
itd.

8.

W razie potrzeby, zachowane rekordy mogą być eksportowane do innych
programów w celu dalszych analiz.

Używanie standardowych procedur pomiarowych (SOP), zapewnia, że otrzymane
wyniki są obiektywne i powtarzalne.
Podstawy działania instrumentu przedstawiono na rysunku 41.
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Rysunek 41 Działanie aparatu pomiaowego Spraytec [145].

Przebieg procesu składa się z kilku etapów:
1.

Światło laserowe (1) jest rozpraszane przez krople aerozolu (3).

2.

Wiązka laserowa jest rozszerzana przez optykę kolimacyjną (2) w celu
uzyskania szerokiej wiązki równoległej.

3.

Rozproszone światło trafia na skupiającą soczewkę Fouriera (4) i jest zbierane
przez zespół detektorów (5).

4.

Nierozproszone światło trafia na skupiającą soczewkę Fouriera (4), a następnie
przechodzi przez otwór na środku zespołu detektorów. Natężenie światła
nierozproszonego jest mierzone przez detektor mocy lasera (detektor 0) dając
informacje na temat transmisji światła.

5.

Kąt, pod którym cząstka rozprasza światło jest odwrotnie proporcjonalny do jej
wielkości. Zespół detektorów składa się z ponad 30 osobnych detektorów,
z których każdy zbiera światło rozproszone w określonym zakresie kątów.
Dla każdego z detektorów jest oddzielny kanał danych. Pomiar rozproszonego
światła określa wielkość cząstek w sposób przedstawiony na rysunku 42 (źródło
światła równoległego (1), cząstki o różnych rozmiarach (2), soczewkę
skupiającą (3) i zespół detektorów (4), zaznaczono także detektor wygaszenia).
Na rozpraszanie światła ma także wpływ materiał, z którego zbudowane są
cząstki. Aby wziąć to pod uwagę, użytkownik może wprowadzić informacje
na temat parametrów optycznych (współczynnika załamania światła i gęstości).
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Rysunek 42 Pomiar wielkości cząstek (kropel) [145].

6.

Mierzone jest widmo rozproszenia światła. Proces ten jest nazywany pomiarem.
Jego przebieg jest kontrolowany przez użytkownika w trybie ręcznym, lub przy
użyciu SOP.

Każdy słupek na histogramie przedstawiającym widmo rozproszenia światła
przedstawia rozproszone światło wychwycone przez jeden detektor (kanał).
Zespół detektorów wykonuje „zdjęcia” wzoru rozproszenia światła, przy czym:
 widmo uchwycone przez zespół detektorów w określonym czasie odnosi się
ściśle do rozkładu wielkości cząstek w tym czasie,
 Spraytec

może

wykonywać

pomiary

widma

rozproszenia

światła

z częstotliwością do 10 kHz.,
 ciągły proces zbierania danych pozwala stworzyć historię pomiaru.
Cały zestaw (rysunek 43) składa się ze Sprayteca, zewnętrznej jednostki zasilającej
(External Power Supply Unit – PSU) oraz komputera z oprogramowaniem Spraytec.

Rysunek 43 Zestaw pomiarowy Spraytec [145].
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Rysunek 44 Budowa aparatu Spraytec [145].

Samo urządzenie Spraytec (rysunek 44) ma następujące główne komponenty: ławę
optyczną, nadajnik, odbiornik, soczewkę (dołączoną do odbiornika) oraz włącznik
[145].
11.2

REOMETR PHYSICA MCR 501

Lepkość dynamiczną cieczy badano z użyciem reometru Physica MCR 501 firmy
Anton Paar (rysunek 45). Aparat z łożyskowaniem powietrznym umożliwia pomiar
momentu obrotowego w zakresie od 0,01 [N·m] do 300 [mN·m] oraz częstości
obrotów od 10–5 do 628 [rad/s]. Urządzenie działało w układzie pomiarowym
współosiowych cylindrów lub w układzie płytka–stożek. Wykorzystano systemy
pomiarowe

dual

gap

DG26.7/SN21100

oraz

CP60-1/SN21572

o

szczelinie

d = 0,119 mm. Temperaturę stabilizowano za pomocą układu Peltiera z dokładnością
do 0,01 K. W programie ustawiono wstępne ścinanie z szybkością ścinania równą
1019 1/s w czasie 300 s.

Rysunek 45 Reometr Physica MCR 501 [146].
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11.3

TENSJOMETR K9

Napięcie powierzchniowe analizowanych układów cieczy mierzono za pomocą
tensjometru K9 produkcji Krüss, w którym wykorzystano metodę pierścieniową
du Noüya. Każdorazowo przed pomiarem naczynie na próbki oraz pierścień platynowy
opalano nad palnikiem Bunsena celem usunięcia gromadzących się zanieczyszczeń
organicznych. Naczynie z badaną próbką umieszczano na termostatowanym stoliku
w celu ustawienia zadanej temperatury płynu. Za pomocą tego urządzenia można
dokonywać pomiarów napięcia powierzchniowego z rozdzielczością ±0,1 [mN/m].
11.4

MIKROSKOP NIKON ECLIPSE E-50I Z OPROGRAMOWANIEM DO

KOMPUTEROWEJ ANALIZY OBRAZU

Do analizy średnic kropel olejków eterycznych w badanych emulsjach oraz kropel
uzyskanych podczas nebulizacji (w celach porównawczych w odniesieniu do techniki
laserowej) wykorzystano mikroskop Nikon Eclipse 50i wyposażony w kamerę OptaTech oraz komputer PC z oprogramowaniem MultiScanBase [147] i Image-Pro Plus
[144]. MultiScanBase jest nowoczesnym systemem komputerowej analizy obrazu,
umożliwiającym precyzyjne pomiary, analizy oraz przetwarzanie obrazu kolorowego
i monochromatycznego.
MultiScanBase

W

wchodzą

skład

standardowego

programy:

MultiScan,

systemu

analizy

ScanBase,

obrazu

CompareScan,

MultiScanProject. W programie MultiScanBase (zakładka Opta-Tech) wykonano
zdjęcia (ikona aparatu fotograficznego) skali naniesionej na szkiełko, będące w zestawie
mikroskopowym, kropel emulsji oraz kropel cieczy uzyskanych w wyniku rozpylania
przy użyciu nebulizatora.
Systemy komputerowej analizy obrazu mogą znaleźć zastosowanie wszędzie tam,
gdzie

istnieje

stereometrycznych,

konieczność

dokonywania

morfologicznych,

pomiarów

histochemicznych

oraz

planimetrycznych,
analizy

kształtu

na obrazach mikroskopowych, ultrasonograficznych, makroskopowych i innych [147].
Komputerowa analiza obrazów jest szeroko wykorzystywana zarówno w przemyśle,
jak i w badaniach laboratoryjnych. Analiza obrazów może być z powodzeniem
wykorzystywana w analizie powierzchni międzyfazowej aparatów rozpryskowych
[148,149], w technologii materiałów ziarnistych do oceny ilościowego rozkładu
komponentów mieszaniny [150] oraz w badaniach rozkładów średnic cząstek ciał
stałych i kropel cieczy [151]. Do analizy wielkości obiektów wykorzystano
uniwersalny, obszerny program Image-Pro Plus [144]. Program ten ze względu na jego
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funkcjonalność często jest wykorzystywany do określania średnic kropel rozpylonych
cieczy. Do podstawowych funkcji programu Image-Pro Plus należą:
 wydzielanie
(segmentacja),

obiektów
zliczanie

na

obrazach

i

pomiary

monochromatycznych
parametrów

obiektów,

i

barwnych
klasyfikacja

i odfiltrowywanie obiektów na podstawie wartości pomiarów,
 szeroki wybór operacji do analizy otoczenia, operacje arytmetyczne na obrazach,
transformacja FFT (prosta i odwrotna) z operacjami przekształcania widma,
 korygowanie obrazów zniekształconych geometrycznie, kalibracja przestrzenna
i tonalna, rozbudowane tryby wprowadzania obrazów z kamery wizyjnej,
operowanie sekwencjami obrazów,
 proste przekazywanie wyników pomiarów do Excela lub innych programów,
 rozbudowany

język

makroprogramowania,

umożliwiający

automatyzację

rutynowych, długich procedur analizy, baza danych obrazowych, generator
raportów z rutynowych badań oraz procedura wymiany danych.
Pierwszym krokiem jest kalibracja obrazu. W pasku rozwijanego menu wybierano
Measure, a następnie Calibration oraz Spatial Calibration Wizard. W oknie Create
spatial calibration wybierano opcję Calibrate the active image. Następnie określano
nazwę tworzonej kalibracji i jednostkę pomiarową (milimetry) oraz zaznaczano Create
a reference calibration i wybierano Draw Reference Line. Narysowaną linię odniesienia
ustawiano tak, aby jej początek i koniec nakładały się na miejsca, pomiędzy którymi
znana jest odległość. W końcowym oknie kalibracji przedstawiane są jej wyniki.
Po ustawieniu kalibracji referencyjnej dla całej serii zdjęć wybierano kolejne zdjęcia
przedstawiające krople (File, Open). W pasku rozwijanego menu wybierano Measure,
a następnie Calibration, Select Spatial oraz nazwę kalibracji. W pasku rozwijanego
menu wybierano Measure, a następnie Count/Size. W trybie Manual dobierano zakres
pomiarowy w skali odcieni szarości od 0 do 255. Aby ustawić mierzone parametry,
w pasku rozwijanego menu należy wybrać Measurements. Zaznacza się te wielkości,
które są przedmiotem analizy, przykładowo średnią średnicę (Diameter (mean),
program mierzy automatycznie średnicę każdego obiektu, przy czym każdy obiekt jest
mierzony 90 razy – dla przyrostu kąta 2, średnicę maksymalną (Diameter (max)),
średnicę minimalną (Diameter (min)), pole powierzchni (Area). W oknie Filter Ranges
w zakładkach Start i End można ustawić zakres pomiarowy wybranych wielkości.
W oknie

Measure

w

zakładce

Count/Size
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wybiera

się

przycisk

Count.

Wszystkie obiekty, które podlegają analizie, są zaznaczone kolorem czerwonym. Liczbę
analizowanych obiektów opisano jako Total Count, a liczbę analizowanych obiektów,
których średnice mieszczą się w zadanym zakresie wartości średnic, jako In Range.
Krople, które na zdjęciu były połączone bądź zostały sfotografowane tylko w części,
ukrywano (opcja Hide) i w dalszej analizie nie brano ich pod uwagę. Otrzymane wyniki
przesyłano do programu Microsoft Excel, w którym prowadzono dalsze obliczenia.
11.5

CHROMATOGRAF SHIMADZU

Chromatograf Shimadzu GC-2010 Plus umożliwia wykonanie szybkiej, rzetelnej
i precyzyjnej analizy śladowej o dużej powtarzalności z wykorzystaniem detektorów
typu FPD i FID o najwyższej dostępnej czułości w swojej klasie. Dodatkowo
technologia szybkiego chłodzenia pieca i wymywania zwrotnego (ang. backflush)
skracają

czas

analizy,

dzięki

czemu

możliwe

jest

dodatkowe

zwiększenie

produktywności aparatu. Aparat wykorzystano w pomiarach składu ilościowego
i jakościowego olejków eterycznych.
11.6

HOMOGENIZATOR ULTRADŹWIĘKOWY

Do przygotowania emulsji olejków eterycznych w roztworach bazowych użyto
homogenizatora ultradźwiękowego typu Sonopuls HD 2070 firmy Bandelin Electronics.
Homogenizator ten można stosować dla objętości od 1 do 200 ml. Zestaw składa się
z generatora ultradźwięków GM 2070, konwertera UW 2070 i trzpienia SH 70 H oraz
sondy MS 73 o średnicy 3 mm. Maksymalna moc wyjściowa wynosi 70 W.
11.7

STATISTICA 13

W analizie matematycznej wykorzystano również program Statistica 13 firmy
StatSoft Polska [152,153]. Wynik pomiaru każdej wielkości fizycznej na ogół różni się
od wartości rzeczywistej, wielkości mierzonej. W opracowaniu wyników badań
doświadczalnych posłużono się terminami i definicjami zgodnymi z obowiązującą
w Polsce międzynarodową normą oceny niepewności pomiaru, omówioną w publikacji
[154].

Podczas

wyznaczania

równań

korelacyjnych

posłużono

się

metodą

najmniejszych kwadratów [152,153]. W inżynierii chemicznej estymacji parametrów
w nieliniowych modelach regresji metodą najmniejszych kwadratów najczęściej
wykorzystuje się metody Gaussa-Newtona i Levenberga-Marquardta. W niniejszej
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pracy dla estymacji parametrów w nieliniowych modelach regresji wybrano metodę
najmniejszych kwadratów według modelu Levenberga-Marquardta.

12.

PŁYNY UŻYTE W BADANIACH

Właściwości fizykochemiczne użytych płynów przedstawiono w tabeli 8.
Podstawowymi rozpylanymi cieczami była woda destylowana oraz 0,9% wodny roztwór
chlorku sodu (sól fizjologiczna). Rozpylaniu poddano różne ciecze typowo stosowane
w nebulizacji medycznej. W badaniach rozpylania cieczy newtonowskich wykorzystano
modelowo glicerynę o czystości 99,5% wyprodukowaną przez firmę Polskie Odczynniki
Chemiczne. Do przygotowania roztworów polimerów wykorzystano poliakryloamid
o średniej masie cząsteczkowej M = 1500 [kg/kmol] wyprodukowany przez Sigma
Aldrich oraz politleneketylenu o różnej masie molowej tej samej firmy. W badaniach
użyto ponadto olejki eteryczne wyprodukowane przez Phytopharm Klęka S.A.
Przebadano

olejek

anyżowy

(Anisi

aetheroleum),

olejek

szałwiowy

(Salviae

aetheroleum), olejek miętowy (Menthae aetheroleum), olejek tymiankowy (Thymi
aetheroleum), olejek sosnowy (Pini aetheroleum), olejek kopru włoskiego (Foeniculi
aetheroleum).
Tabela 8 Charakterystyka użytych płynów.

Płyn
1
Powietrze
Woda
Wodny roztwór NaCl
Wodny roztwór NaCl
Pulmicord
Berodual®
Mucosolvan®
Ventolin®
BudixonNeb®
IprixonNeb®
Wodny roztwór gliceryny

Stężenie
C [% wag.]

Gęstość
 [kg/m3]

2
–
–
0,9
3,0
–
–
–
–
–
–
10,0
20,0
30,0
40,0
45,0
50,0

3
1,198
998,2
1010,0
1034,0
1002,5
1000,0
1006,5
1003,3
1000,0
1000,6
1024,0
1051,0
1077,0
1103,0
1116,0
1130,0
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Napięcie
powierzchniowe
 [mN/m]
4
–
72,6
72,6
73,0
57,7
34,9
38,7
49,9
45,2
42,3
62,3
59,5
59,0
58,8
58,7
58,2

Lepkość
 [Pa·s]
5
1,81·10–5
1,03·10–3
1,06·10–3
1,19·10–3
1,05·10–3
1,03·10–3
1,01·10–3
1,05·10–3
1,05·10–3
1,04·10–3
1,37·10–3
1,95·10–3
2,58·10–3
3,73·10–3
4,86·10–3
6,34·10–3

Tabela 8. cd. Charakterystyka użytych płynów.
1
Wodny roztwór
poliakryloamidu o masie molowej
1500 [kg/kmol]

Wodny roztwór politlenkuetylenu o
masie molowej 600000 [kg/kmol]

Wodny roztwór politlenkuetylenu o
masie molowej 2000000 [kg/kmol]

Wodny roztwór politlenkuetylenu o
masie molowej 4000000 [kg/kmol]

Wodny roztwór politlenkuetylenu o
masie molowej 5000000 [kg/kmol]

2
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
7,5
10,0
0,008
0,01
0,02
0,04
0,06
0,08
0,008
0,01
0,02
0,04
0,06
0,08
0,008
0,01
0,02
0,04
0,06
0,08
0,008
0,01
0,02
0,04
0,06
0,08
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3
998,2
998,3
998,4
998,4
998,6
999,2
1000,2
1001,1
1002,0
1002
1003
1003
1004
1004
1005
1004
1004
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1006
1006
1006
1005
1005
1006
1006
1006
1007

4
72,0
71,8
72,0
72,0
71,6
71,5
70,2
70,0
69,7
69,2
72,0
72,4
72,5
72,2
72,1
71,7
73,1
72,4
72,0
72,2
71,8
69,7
68,3
71,8
72,0
71,9
72,0
63,5
65,3
66,3
63,6
66,9
68,2

5
1,07·10–3
1,11·10–3
1,14·10–3
1,16·10–3
1,23·10–3
1,29·10–3
1,38·10–3
1,59·10–3
1,91·10–3
1,03·10–3
1,06·10–3
1,11·10–3
1,25·10–3
1,32·10–3
1,40·10–3
1,07·10–3
1,08·10–3
1,16·10–3
1,38·10–3
1,54·10–3
1,75·10–3
1,07·10–3
1,14·10–3
1,24·10–3
1,53·10–3
1,79·10–3
2,24·10–3
1,18·10–3
1,20·10–3
1,30·10–3
1,72·10–3
2,01·10–3
2,33·10–3

Tabela 8. cd. Charakterystyka użytych płynów.
1
Wodna emulsja olejku anyżowego i
czysty olejek

Wodn emulsja olejku szałwiowego i
czysty olejek

Wodna emulsja olejku miętowego i
czysty olejek

Wodna emulsja olejku tymiankowego
i czysty olejek
(0,895-0,935)

Wodna emulsja olejku sosnowego i
czysty olejek

Wodna emulsja olejku kopru
włoskiego i czysty olejek

Emulsja olejku sosnowego w
Mucosolwanie®

Emulsja olejku sosnowego w
BudixonNeb®
Emulsja olejku sosnowego w
IprixonNeb®
Emulsja olejku sosnowego w
Pulmicort®
Emulsja olejku sosnowego w
Atroyent®
Emulsja olejku sosnowego w
Beordual®
Emulsja olejku sosnowego w
Ventolutin®

2
0,5
1,0
2,0
4,0
100,0
0,5
1,0
2,0
4,0
100,0
0,5
1,0
2,0
4,0
100,0
0,5
1,0
2,0
4,0
100,0
0,5
1,0
2,0
4,0
100
0,5
1,0
2,0
4,0
100,0
0,5
1,0
2,0
4,0
5,0
7,5
10,0

3
998,1
998,0
997,9
997,6
982,2
997,8
997,4
996,6
995,1
920,4
997,7
997,2
996,3
994,4
902,4
997,8
997,4
996,6
995,0
966,3
997,7
997,2
996,1
994,0
894,4
998,0
997,9
997,6
996,9
966,3
994,0
994,0
994,0
994,0
994,0
994,0
994,0

4
61,4
62,0
61,4
61,8
57,8
50,7
49,0
50,3
47,9
46,7
47,9
50,0
46,9
50,4
48,2
48,0
48,9
47,4
48,4
47,8
45,9
50,8
47,3
48,7
48,2
56,1
57,8
59,8
60,3
46,3
48,7
48,4
47,2
46,8
46,7
46,5
46,5

5
1,05·10–3
1,05·10–3
1,05·10–3
1,05·10–3
3,05·10–3
1,05·10–3
1,05·10–3
1,05·10–3
1,05·10–3
3,80·10–3
1,05·10–3
1,05·10–3
1,05·10–3
1,05·10–3
5,25·10–3
1,05·10–3
1,05·10–3
1,05·10–3
1,05·10–3
4,69·10–3
1,05·10–3
1,05·10–3
1,05·10–3
1,05·10–3
2,15·10–3
1,05·10–3
1,05·10–3
1,05·10–3
1,05·10–3
2,78·10–3
1,06·10–3
1,07·10–3
1,09·10–3
1,10·10–3
1,15·10–3
1,18·10–3
1,19·10–3

10,0

994,0

48,7

1,26·10–3

10,0

994,0

48,7

1,28·10–3

10,0

994,0

48,7

1,23·10–3

10,0

994,0

48,7

1,11·10–3

10,0

994,0

48,7

1,11·10–3

10,0

994,0

48,7

1,54·10–3

90

Tabela 8. cd. Charakterystyka użytych płynów.
1
Wodna emulsja olejku sosnowego

2
4,0 (Tc = 293K)
4,0 (Tc = 298K)
4,0 (Tc = 303K)
4,0 (Tc = 308K)

3
994,0
994,0
994,0
994,0

4
48,7
48,4
47,2
46,8

5
1,05·10–3
9,37·10–4
8,38·10–4
7,47·10–4

Właściwości reologiczne, a dokładniej lepkość rozpylanych cieczy opisano za
pomocą modelu Newtona:
    

(42)

Wszystkie przebadane płyny wykazywały cechy płynów newtonowskich. Badania
ich właściwości przeprowadzono w temperaturze Tc = To = 293 K, gdyż w takiej
temperaturze podawano ciecz do otworu wylotowego strumienia gazu. Dopiero po
rozpyleniu ciecz ulegała podgrzaniu do temperatury Ts = 293 K, Ts = 298 K, Ts = 303 K,
Ts = 308 K (dokładność ±1 K). Proces można podzielić na dwa etapy:
 właściwe rozpylanie cieczy w nebulizatorze (wytworzenie aerozolu),
 podgrzanie aerozolu przez strumień ciepłego powietrza (termostatowanie
aerozolu, termoaerozol).

13.

OPRACOWANIE KONSTRUKCJI TERMOSTATOWANEGO

NEBULIZATORA PNEUMATYCZNEGO

Zespół czynności mających na celu zapewnienie właściwego przebiegu procesu
nazywa się sterowaniem tego procesu. Można je zdefiniować jako ciągłe
dopasowywanie zmiennych niezależnych do zmiennej zależnej. Szczególnym rodzajem
sterowania jest regulacja, która polega na wykorzystaniu do celów sterowania różnicy
między wartością wielkości zadanej i rzeczywistej, czyli tak zwanego uchybu regulacji.
Istota regulacji polega na kompensacji wpływu wielkości zakłócających na wielkości
regulowane, poprzez zmiany wielkości nastawiających tak, aby wartości wielkości
regulowanych dostatecznie mało różniły się od zadanych. Zazwyczaj w obiekcie
regulacji wydzielana jest jedna wielkość nastawiająca, której zmiany mogą być łatwo
wywoływane przez regulator w wystarczającym zakresie oraz wpływie na wybraną
wielkość regulowaną. Wielkość nastawiającą nazywamy wielkością wejściową,
a wielkość

regulowaną

wielkością

wyjściową.

Proces

regulacji

najczęściej

przedstawiany jest za pomocą układu zamkniętego ze sprzężeniem zwrotnym. W takim
przypadku następuje ciągłe porównywanie wielkości wyjściowej z wartością zadaną
[155-160].
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13.1

WYMAGANIA SYSTEMU

Wymagania systemu – termostatowanego pneumatycznego nebulizatora medycznego –
obejmują prototyp urządzenia, elektronikę wykonawczą oraz oprogramowanie sterujące
(regulator). Wymagania funkcjonalne obejmują elementy niezbędne do opracowania
prototypu, w tym obejmują w dużym zakresie możliwość realizacji urządzenia
pracującego w architekturze IoT.
Układ sterowania ma na celu spełniać następujące funkcje [160]:
 umożliwić wprowadzenie zadanych parametrów układu regulacji,
 rejestrować parametry układu regulacji tj. wilgotność i temperaturę otoczenia
oraz temperaturę generowanego aerozolu, temperaturę cieczy,
 kontrolować i stabilizować parametry układu regulacji,
 dawać sposobność tworzenia baz danych oraz prezentacji wyników,
 pozwalać na zmianę parametrów pracy regulatora,
 umożliwiać ochronę dostępu przez osoby niepowołane do trybu konfiguracji
system,
 odczytywać konfigurację z plików,
 oprogramowanie ma mieć możliwość pracy w trybie tekstowym lub graficznym,
 być wyposażonym w interfejs komunikacyjny współpracujący z IoT.
W zakresie wymagań konstrukcyjnych prototyp powinien umożliwiać wykorzystanie
istniejących rozwiązań technicznych naczyńka nebulizacyjnego. Umożliwi to łatwiejsze
wdrożenie docelowego rozwiązania w postaci produktu rynkowego. W szczególności są
to następujące wymagania:
konstrukcja oparta na bazie podstawowych elementów urządzenia produkowanego
seryjnie,
 brak pompy doprowadzającej ciecz – doprowadzanie cieczy wiązałoby się
z koniecznością zmiany całej konstrukcji nebulizatora, co skutkuje zwiększeniem
jego masy i kosztów,
 umożliwiać pracę nebulizatora przy stałych warunkach natężenia przepływu
gazu oznaczająca brak ingerencji w kompresor,
 utrzymanie pionowej pozycji urządzenia podczas pracy, gdzie otwór wylotowy
skierowany jest „ku górze”,
 zachowanie takiej samej objętości rozpylanej cieczy oraz warunków otoczenia –
roztwory poddano rozpyleniu w takich samych warunkach pracy. Temperatura
otoczenia wynosiła To = 293 K, natomiast wilgotność powietrza wynosiła około
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60%.
Wymiernymi efektami zaproponowanej konstrukcji nebulizatora termostatowanego
powinny być:
 zmniejszenie średnic powstających kropel,
 wytworzenie termoaerozolu,
 zwiększenie bezpieczeństwa nebulizacji,
 możliwość personalizacji procesu nebulizacji dla poszczególnych pacjentów.
Wymagania zostaną zweryfikowane eksperymentalnie w środowisku laboratoryjnym
(w zakresie średnicy kropel i stabilizacji temperatury). Wymagania funkcjonalne
oprogramowania

zostaną

zweryfikowane

poprzez

przeprowadzenie

testów

jednostkowych i funkcjonalnych na etapie jego rozwoju.
13.2

ANALIZA WYMAGAŃ

W układach regulacji o wielu wielkościach regulowanych obiekt ma większą liczbę
wielkości o ustalonych dla nich zadaniach i większą liczbę wielkości nastawiających.
Zatem w obiekcie wyróżniamy wiele wielkości wejściowych i wiele wyjściowych.
Wielkościami

wejściowymi

będą

wymuszenia

zewnętrzne,

a

wielkościami

wyjściowymi zmienne, których przebiegi są określone w procesie regulacji lub które są
użytkowane przez regulator jako wielkości pomocnicze. Na rysunku 46 przedstawiono
układ regulacji z jego podstawowymi elementami [130,160,161,162].
W układach automatycznych wyróżnia się człony o charakterze statycznym
i dynamicznym. W członach o charakterze statycznym stan ich wyjścia zależy od
wartości wejściowej, natomiast jest niezależny od czasu. W członach o charakterze
dynamicznym sygnał wyjściowy jest zależny od czasu (nie ustala się od razu po zmianie
sygnału wejściowego). Zachowanie się układów, które mają charakter dynamiczny
opisuje się równaniami różniczkowymi dynamicznymi. Najprostszymi są równania
różniczkowe pierwszego rzędu. Człon przedstawiający obiekt opisywany równaniem
różniczkowym pierwszego rzędu określany jest jako człon inercyjny pierwszego rzędu.
Odpowiedź członu inercyjnego pierwszego rzędu ma charakter wykładniczy
i asymptotycznie dąży do wartości wejściowej x. Czas ustalania się odpowiedzi obiektu
jest zależy od jego właściwości fizycznych – masy i ciepła właściwego. Matematycznie
opisywany jest przez stałą czasową T. Istnieją także człony iteracyjne wyższych
rzędów, a ich odpowiedź w przybliżeniu można określić jako odpowiedź członu
iteracyjnego z opóźnieniem [163].
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Regulacja

dwupołożeniowa

jest

jedną

z

najprostszych

metod

regulacji

automatycznych. Znajduje zastosowanie zarówno w życiu codziennym (lodówka,
zamrażarka, pralka, żelazko), jak i w procesach technologicznych (suszarki, termostaty).
Regulacja dwupołożeniowa dotyczy najczęściej regulacji temperatury. Układy regulacji
dwupołożeniowej charakteryzują się prosta budową, niezawodnością, niską ceną oraz
łatwą obsługą. Regulacja dwupołożeniowa może być stosowana tam, gdzie nie jest
wymagana duża dokładność regulacji i dopuszczalne są odchylenia wielkości
regulowanej od wartości wielkości zadanej [125,131,155,156,164,165].

Moduł termiczny
Cz. Temp.
aerozolu

Cz. Temp.
cieczy

Cz. Temp.
otoczenia

Element
grzejny

Układ sterujący
Układ regulacji

y(t)
-

e(t)

regulator

u(t)

yo(t) +

Moduł komunikacyjny

Interfejs użytkownika

Platforma IoT

Moduł (frontend) monitorowania procesu leczenia

 Monitorowanie skuteczności terapii
 Wykrywanie nieprawidłowości w stosowaniu terapii
 Porównywanie zachowań / efektów terapii w kontekście większej
populacji pacjentów
 Aystent oodechu

Rysunek 46 Architektura układu stabilizacji temperatury aerozolu.

Architektura systemu obejmuje zarówno regulator niezbędny do stabilizacji
temperatury aerozolu oraz moduł termiczny – element wykonawczy układu
automatycznej regulacji. Są to elementy, które mogą (po załadowaniu konfiguracji
z pliku) pracować w pełni autonomicznie. Oprogramowanie układu sterującego musi
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być wyposażone w interfejs graficzny, wykorzystane zostaną biblioteki własne
lub open source w obszarze generowania wykresów przebiegu procesu.
Urządzenie ma mieć możliwość komunikacji z platformą IoT np. ThingSpeak
[134,135]. Logowanie danych będzie realizowane do pliku CVS lub XML. Opracowano
także wstępne założenia modułu IoT monitorowania procesu leczenia, który wykracza
poza zakres pracy i będzie stanowił dalszy etap badań.
13.3

PROTOTYP SYSTEMU NEBULIZATORA Z STABILIZACJĄ TERMICZNĄ

W trakcie analizy wymagań stwierdzono że najbardziej odpowiednią metodą
regulacji nebulizatora będzie regulacja dwupołożeniowa. Do budowy prototypu
wykorzystano

standardowy

nebulizacyjną,

którą

nebulizator

wyposażono

pneumatyczny,

dodatkowo

w

a

dokładniej

przystawkę

głowicę

termostatującą

z regulatorem. Głowica wraz z przystawką termostatującą umożliwiła kontrolowanie
temperatury generowanego aerozolu. Opracowany i zbudowany układ regulacji
i stabilizacji temperatury dla nebulizatora pneumatycznego (rysunek 47) pozwolił na
podniesienie oraz ustabilizowanie temperatury wytwarzanego aerozolu do wartości
zbliżonej do temperatury ciała człowieka, co zwiększa bezpieczeństwo terapii
wziewnej.

T1

T2

T3

1-wire

HDMI

GPIO

Raspberry Pi 3 B+

Ethernet

Rysunek 47 Schemat przystawki termostatującej z regulatorem.

Przystawka termostatująca (rysunek 48) z regulatorem została opracowana
z wykorzystaniem komercyjnych komponentów, docelowo w celach wdrożeniowych
przewiduje

się

projekt

dedykowanego

układu

elektronicznego.

Regulator

zaimplementowano z wykorzystaniem komputera jednoukładowego (SBC, ang. Single
Board Computer) Raspberry Pi 3B+ (rysunek 49).
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Wyboru platformy sprzętowej dokonano analizując wymagania funkcjonalne,
w szczególności w zakresie wstępnej analizy danych (ang. data pre-processing) oraz
możliwości realizacji rozwiązań w chmurze. Regulator odczytuje dane z cyfrowych
sensorów temperatury poprzez magistralę 1-wire. Są to odpowiednio dane
o temperaturze: T1 – aerozolu, T2 – cieczy (roztwór leku w naczyńku), T3 – temperatury
otoczenia. Dane o temperaturze aerozolu to wartość regulowana (x), pozostałe dane
odczytane

z

czujników

temperatury

(T2,

T3)

są

danymi

pomocniczymi,

wykorzystywanymi do kompensacji zakłóceń obiektu (z). Elementem wykonawczym
jest zespół przetwornika monostabilnego oraz elementu grzejnego w postaci zwoju
drutu oporowego.

Rysunek 48 Prototyp termostatowanego pneumatycznego nebulizatora medycznego.

Przyjęte rozwiązanie techniczne zapewnia spełnienie wszystkich wymagań
funkcjonalnych w zakresie prototypu i umożliwia przeprowadzenie testów w warunkach
laboratoryjnych (zbliżonych do realnych warunków użytkowania). Zastosowana
platforma umożliwia przeprowadzenie procesu szybkiego prototypowania, w tym może
być wykorzystana na etapie opracowania prototypu docelowego urządzenia
do testowania poszczególnych wariantów rozwiązań.
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Rysunek 49 Raspberry Pi 3 B+ [źródło:botland.com.pl].

Opracowano system wbudowany umożliwiający wymaganą regulację procesu
nebulizacji a przyjęte rozwiązania architektury oprogramowania umożliwiają integrację
systemu w architekturze IoT [136]. Algorytm sterowania został zaimplementowany
w języku Java, opracowano wersję konsolową aplikacji oraz graficzną, przystosowaną
do obsługi ekranów dotykowych.
W pracy zastosowano implementację programową dedykowanego regulatora, która
uruchamiana jest platformie sprzętowej o uniwersalnym charakterze. Takie podejście,
w odróżnieniu od dedykowanego regulatora np. RE92 Lumel (rysunek 33) umożliwia
uzupełnienie algorytmu regulacji o kompensację temperatury otoczenia oraz kontrolę
temperatury cieczy w naczyńku, zbyt duża temperatura może przyczynić się do rozpadu
czynnika aktywnego leku. Zastosowanie platformy uniwersalnej umożliwia zmianę typu
zastosowanych czujników temperatury. W miejsce czujników cyfrowych DS18B20
można zastosować czujniki rezystancyjne (np. PT-100), czujniki termoelektryczne,
które podłączane są z zastosowaniem układów interfejsowych lub przetworników
analogowo – cyfrowych [139].
Oprogramowanie, poza czynnościami regulacyjnymi, umożliwia logowanie procesu
nebulizacji a następnie zapisania wyników w bazie danych. Logi zawierają informację
o danych odczytanych z sensorów (temperatura), stanie wyjść oraz czasie nebulizacji.
Możliwa jest zmiana temperatury zadanej w trakcie działania urządzenia. Każdy
z procesów nebulizacji może być również utrwalony w zewnętrznej bazie danych
zlokalizowanej w chmurze. Umożliwia to rozwój systemu e-health, gdzie diagnostyka
i ocena procesu leczenia realizowana jest przez lekarza specjalistę zdalnie [137, 138].
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Rysunek 50 Badanie wydajności cieplnej urządzenia.

Rysunek 51 Badanie odporności na chwilowe zakłócenia temperatury.

Aplikacja została wyposażona w interfejs graficzny, który poza bieżącą kontrolą
umożliwia analizę danych archiwalnych. Jednym z etapów implementacji prototypu
było badanie wydajności cieplnej urządzenia – w tym maksymalnej temperatury cieczy
w naczyńku (rysunek 50) oraz odporności na chwilowe zakłócenia spowodowane
zmianą temperatury otoczenia (rysunek 51).
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14.

ANALIZA UZYSKANYCH WYNIKÓW

14.1

WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE UŻYTYCH PŁYNÓW

Na rozpylanie cieczy istotnie wpływa jej lepkość [167]. Na podstawie wyników
badań reologicznych opracowano wykresy obrazujące zależność lepkości przy ścinaniu
od szybkości ścinania dla poszczególnych układów. Na rysunku 52 przedstawiono
przykładowe zależności lepkości dynamicznej w funkcji szybkości ścinania dla wody
oraz wodnych roztworów gliceryny. Wszystkie przebadane ciecze wykazywały
właściwości płynów newtonowskich, a ich lepkości zestawiono wraz z innymi
właściwościami w tabeli 8. Krzywa płynięcia płynu newtonowskiego, czyli zależność
naprężenia od szybkości ścinania, jest linią prostą przechodzącą przez początek układu
współrzędnych. Wartość lepkości takiego płynu jest równa współczynnikowi
kierunkowemu tej prostej.

Rysunek 52 Przykładowa zależność lepkości dynamicznej cieczy od szybkości ścinania.

14.2

ANALIZA ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI CZYNNYCH W OLEJKACH ETERYCZNYCH

Z punktu widzenia farmacji niezwykle istotny jest skład leków, a to z kolei wiąże się
z zawartością
wykorzystując

substancji

czynnych

wyspecjalizowane

w

składzie

metody

leków.

badawcze,

Współczesna

potrafi

nauka,

precyzyjniej

niż

kiedykolwiek określić skład, znaczenie, budowę i funkcję olejków eterycznych
pochodzenia roślinnego. Powstają one w wyniku przemiany materii, stanowiąc formę
roślinnych wydalin, czyli produktów metabolicznych powstających podczas procesów
99

życiowych rośliny. Zostają one zneutralizowane poprzez przeprowadzenie ich
w związki nieczynne i izolację w odpowiednich tkankach. Znanych jest ponad 1700
roślin wytwarzających olejki eteryczne, które zlokalizowane są w różnych organach
roślinnych, takich jak kwiaty, liście, korzenie, kłącza, owoce, cebule i nasiona.
Spełniają one rozmaite funkcje, jako związki semiochemiczne, wabiąc owady
zapylające, chroniąc rośliny przed zgryzaniem, jak i oddziałujące allelopatycznie na
dany ekosystem. Zwykle naturalne olejki eteryczne to złożona mieszanina
kilkudziesięciu składników o różnym stężeniu i temperaturze wrzenia [168]. Celem
określenia przydatności dodatków substancji eterycznych do leków określono jakie
substancje aktywne są w nich zawarte.
Olejek

anyżowy

zawiera:

trans-anetol

(87–94%),

estragol

(0,5–5,0%),

2-metylomaslan pseudoizoeugenylu (0,3–2,0%), linalol (≤ 1,5%), aldehyd anyżowy
(0,1–1,4%), α-terpineol (≤ 1,2%), cis-anetol (0,1–0,4%).
Olejek szałwiowy (rysunek 53) zawiera głownie składniki tj. kamfora (20–30%),
1,8-cineol (15–30%), borneol (3–15%) i β-pinen (5–12%). W mniejszych ilościach
występują: α-pinen (4–7%), octan sabinylu i borneolu (1–5%), limonen (2%),
karwakrol, kwas rozmarynowy, luteinol, linalol, geraniol, α-terpineol i γ-terpinen
(≤ 1%).

Rysunek 53 Chromatogram badania profilu chromatograficznego olejku eterycznego szałwii
lawendolistnej.

Olejek miętowy (rysunek 54) zawiera: mentol (30–55%), menton (14–32%), octan
mentylu (2,8–10%), 1,8-cyneol (3,5–8,0%), izomenton (1,5–10%), mentofuran (1–8%),
limonen (1,0–3,5%), pulegon (≤ 3%), karwon (≤ 1%).
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Rysunek 54 Chromatogram badania profilu chromatograficznego olejku eterycznego mięty.

Głównym składnikiem olejku tymiankowego (rysunek 55) jest tymol (≤ 55%).
Oprócz tego olejek zawiera jeszcze cymen (15–28%), linalol (4–6,5%) i karwakrol
(1–4%).

Rysunek 55 Chromatogram badania profilu chromatograficznego olejku eterycznego szałwii
tymianku.

Jako główne składniki olejku sosnowego (rysunek 56) zidentyfikowano: węglowodory
mono i seskwiterpenowe: α-pinen (20–23%), kar-3-en (29–41%), β-pinen (4–7%), mircen
(4,5–6,5%), β-felandren (2,0–8,5%), limonen (1,1–4,2%), terpinolen (3–4%), δ-kadinen
(2–3,5%), bicyclogermakren (0,2–2%) oraz germakren D (0,6–2,2%).

101

Rysunek 56 Chromatogram badania profilu chromatograficznego olejku eterycznego sosny.

Rysunek 57 Chromatogram badania profilu chromatograficznego olejku eterycznego kopru
włoskiego.

Głównymi składnikami olejku eterycznego ze słodkiego kopru włoskiego (rysunek 57)
są: trans-anetol, kamfen, fenchon, estragol, limonen, α-pinen, β-pinen, β-mircen, kamfora,
3-karen, α-felandren oraz cis-anetol. Badany olejek kopru włoskiego zwierał głównie
trans-anetol (75–82%), estragol (8–12%), fenchon (5–7,5%).
14.3

STRUKTURY EMULSJI

Dla układów olejek eteryczny-ciecz bazowa obserwowano powstawanie stabilnych
emulsji typu O/W (tj. powyżej 10–20 minut, gdyż tyle czasu zajmowało rozpylenie
kontrolnej objętości 3 ml cieczy). Przykładowe zdjęcia emulsji przedstawiono
na rysunku 58.
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a)

b)

c)

Rysunek 58 Wybrane zdjęcia emulsji typu O/W dla olejku sosnowego:
a) 1% olejku w emulsji, b) 2% olejku w emulsji, c) 4% olejku w emulsji.

Średnica kropel olejowej fazy rozproszonej zależała zarówno od czasu prowadzenia
procesu wytwarzania emulsji, jak i od energii dostarczonej do układu. Energia ta
wpływa istotnie na średnice powstających kropel do wartości około 70000 [kJ/m3].
W niniejszej

pracy

specyficzną

energię
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dostarczaną

do

próbki

ustawiono

na 100000 [kJ/m3], gdyż powyżej tej wartości energii zmiany w średnicach kropel
nie były już tak bardzo istotne. Uzyskane wyniki potwierdzają wcześniejsze wyniki
przedstawione w pracy [169] (rysunek 59). Zaobserwowano ponadto powstawanie
emulsji wielokrotnych, lecz ich procentowy udział w całej populacji był niewielki rzędu
1–4 %. Wyniki przedstawione w tej części umożliwiają porównanie średnic kropel
olejku w emulsji do średnic kropel powstających podczas nebulizacji. Zdjęcia kropel
aerozolu przedstawiono na zdjęciach umieszczonych w kolejnym podrozdziale.
Krople olejku w emulsji (o średnicach około 0,09–0,1 m) są znacząco mniejsze
od kropel aerozolu (o średnicach od około 0,5 m do niespełna 20 m).

Rysunek 59 Zależność średnicy kropli fazy rozproszonej od energii [169].

Przeprowadzone badania wykazały, że homogenizator stanowi doskonałe narzędzie
do wytwarzania różnego typu układów emulsyjnych od najprostszych struktur typu
O/W do bardzo skomplikowanych emulsji wielokrotnych np. O/W/O/W. Metoda
homogenizacji

umożliwia

łatwe

wprowadzanie

dowolnych

składników

do

odpowiednich faz emulsji oraz sterowanie właściwościami emulsji przez dobór
odpowiednich parametrów procesowych. Dzięki temu możliwe jest otrzymywanie
emulsji olejków eterycznych w roztworze substancji czynnej, co może skutkować
zwiększeniem efektywności stosownej aerozoloterapii.
14.4

ROZKŁADY ŚREDNIC KROPEL

W wyniku rozpylania otrzymujemy krople o zróżnicowanych wymiarach, a ich
rozkład nazywany jest widmem rozpylenia, bądź widmem średnic kropel. Wymiary
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kropel zależne są od wielkości kontrolowanych i niekontrolowanych. Do wielkości
kontrolowanych zaliczamy m.in.: geometrię rozpylacza i rodzaj cieczy, a wielkości
niekontrolowane to przykładowo występujące zakłócenia, drgania. Opierając się
wyłącznie na analizie samego mechanizmu procesu rozpylenia nie jesteśmy w stanie
w sposób teoretyczny ustalić liczbę i średnicę kropel.
W niniejszej pracy dla wszystkich przebadanych układów wyznaczono rozkłady
wielkości średnic kropel, które dają pełen obraz procesu. Rozkłady opracowano
jako udziały objętościowe kropel o odpowiednich średnicach.

Rysunek 60 Pierwotny histogram średnic kropel z artefaktami.

W celach porównawczych metodą mikroskopową wykonano zdjęcia kropel cieczy
rozpylanej w takich samych warunkach jak podczas pomiarów przy użyciu aparatu
Spraytec. Różne techniki pomiarowe wykluczają co prawda bezpośrednie porównanie
takich wyników, jednak mogą się one uzupełniać. Pomiary uzyskane przy użyciu
techniki laserowej są pomiarami typu online w czasie rzeczywistym, wydają się być
dokładniejsze oraz umożliwiają pomiary kropel o bardzo małych średnicach. Pomiary
mikroskopowe wymagają przygotowania próbki, przez co pojawia się pewne
opóźnienie i wynikające z tego zmiany w obserwacjach np. odparowanie najmniejszych
kropel i możliwa koalescencja kropel na płytce mikroskopowej. Porównanie obserwacji
mikroskopowych z wynikami uzyskanymi przy użyciu techniki laserowej jest
niezwykle ważne z punktu widzenia obróbki danych przy użyciu oprogramowania
Spraytec Software, gdyż mogą się pojawić swego rodzaju artefakty (niekiedy
o średnicach przekraczających 100 m), które należy usunąć (rysunek 60).
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Przykładowe zdjęcia kropel uzyskanych metodą mikroskopową przedstawiono na
rysunku 61 i 62. Uzyskane obrazy potwierdzają, że uzyskujemy krople o średnicach od
niespełna 1 m do około 20 m.
a)

b)

c)

Rysunek 61 Obraz mikroskopowy kropel:
a) wody, Ts = 293 K,
b) soli fizjologicznej (0,9% wodny roztwór NaCl), Ts = 293 K,
c) wodny roztwór gliceryny o stężeniu 30% wag., Ts = 303 K.
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a)

b)

c)

Rysunek 62 Obraz mikroskopowy kropel emulsji na bazie olejków.
a) wodnej emulsji olejku sosnowego o stężeniu 0,5% wag., Ts = 298 K,
b) wodnej emulsji olejku sosnowego o stężeniu 2% wag., Ts = 293 K,
c) wodnej emulsji olejku szałwiowego o stężeniu 4% wag., Ts = 293 K,
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Podstawowe pomiary rozkładów średnic kropel uzyskiwanych podczas nebulizacji
otrzymano przy użyciu aparatu Spraytec. Badania wykonano dla standardowego układu
do nebulizacji oraz układów termostatujących aerozol przy wybranych zadanych
wartościach temperatury.
Na rysunku 63 przedstawiono przykładowy wpływ temperatury tj. termostatowania
aerozolu. Analiza danych doświadczalnych wykazała, że podniesienie temperatury
aerozolu przyczynia się do przesunięcia wartości charakterystycznych średnic kropli
w kierunku niższych wartości. Dla wodnego roztworu soli fizjologicznej nie
zaobserwowano pojawienia się kropel mniejszych niż 1 m, zaobserwowano jednak
zmniejszenie liczby kropel o największych średnicach.
a)

b)

Rysunek 63 Wpływ temperatury na uzyskiwane rozkłady średnic kropel
dla wodnego roztworu NaCl o stężeniu 0,9% wag. przy temperaturze:
a) Ts = 293 K, b) Ts = 308 K.
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W obliczeniach procesów przepływu i transportu bierze się pod uwagę tylko średnią
średnicę kropel [170]. Średnie średnice kropel są cechami umownymi opisującymi zbiór
jednorodnych kropel w celu zastąpienia zbioru rzeczywistego, jakim jest widmo
rozpylenia. Wielkość ta ze względu na różne sposoby obliczania może opisywać różne
parametry tj.: liczbę, średnicę, powierzchnię lub objętość kropel. Średnia średnica jest
jedną z najbardziej poglądowych wielkości stosowanych w celu dokonania oceny
jakości rozpylenia. W tabeli 9 zestawiono charakterystyczne średnice kropli uzyskane
podczas rozpylania wodnego roztworu NaCl o stężeniu 0,9% wag. przy różnych
temperaturach strumienia aerozolu. Przedstawione wyniki w pełni potwierdzają
korzystny wpływ wzrostu temperatury strumienia aerozolu na zmniejszenie średnic
kropel. Zmniejszeniu ulegają wszystkie charakterystyczne średnice kropli oraz Span.
Tabela 9 Charakterystyczne średnice uzyskane podczas rozpylania wodnego roztworu NaCl o
stężeniu 0,9% wag. przy różnych temperaturach.
Ts [K]
Span
dv10 [m]
dv50 [m]
dv90 [m]
D32 [m]
D3 [m]
293
2,139
5,261
11,360
1,754
4,114
6,133
298
1,989
4,893
10,565
1,631
3,826
5,704
303
1,850
4,550
9,825
1,517
3,558
5,304
308
1,721
4,232
9,137
1,411
3,309
4,933

Przedstawione na rysunku 64 histogramy średnic kropel w uzyskiwanym aerozolu
pokazują przesunięcie dv50 w lewo tj. kierunku niższych wartości (przecięcie czerwonej
linii z wartością 50% wartości skumulowanej). Zaobserwowano ponadto pojawienie się
kropel o średnicach mniejszych, korzystnych z punktu widzenia aerozoloterapii,
niż w przypadku rozpylania soli fizjologicznej. Może to wynikać ze zwiększonej
lepkości rozpylanego roztworu i/lub odparowania cieczy i w efekcie zmniejszenia
średnic już wytworzonych kropel.
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a)

b)

Rysunek 64 Wpływ temperatury na uzyskiwane rozkłady średnic kropel
dla wodnego roztworu gliceryny o stężeniu 40% wag. przy temperaturze:
a) Ts = 293 K, b) Ts = 303 K.
Tabela 10 Charakterystyczne średnice uzyskane podczas rozpylania wodnego roztworu
gliceryny o stężeniu 40% wag. przy różnych temperaturach.
Ts [K]
293
303

dv10 [m]
1,765
1,641

dv50 [m]
4,647
4,322

dv90 [m]
11,410
10,611

Span
2,075
1,930

D32 [m]
3,585
3,334

D43 [m]
5,849
5,440

W tabeli 10 zestawiono wyniki dla analizowanego przypadku, które potwierdzają
wcześniejsze obserwacje. Porównanie wyników zestawionych w tabelach 9 i 10
wykazało istotny wpływ lepkości cieczy na średnice kropel, przy czym wpływ ten jest
inny niż wstępnie zakładano. Wzrost lepkości powoduje bowiem zmniejszenie średnic
kropel np. średniej objętościowo-powierzchniowej średnicy kropli. Przeprowadzone
dodatkowe badania czasu rozpylenia określonej objętości cieczy potwierdziły, że wzrost
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lepkości cieczy przyczynia się do jego wydłużenia. Przykładowo rozpylenie jednostki
objętości wody zajmuje około trzykrotnie mniej czasu niż tej samej objętości wodnego
roztworu gliceryny o stężeniu 50% wag., co opisano w dalszej części pracy. Przyczyną
takiego wpływu lepkości jest przepływ cieczy przez wąski kanał, przez który ciecz
doprowadzana jest (zasysana przez strumień przepływającego gazu) w pobliże otworu
wylotowego gazu. Wolniejsze doprowadzenie cieczy przekłada się na większą objętość
rozpylającego gazu przypadającego na jednostkę rozpylanej cieczy, a to z kolei skutkuje
lepszym rozpyleniem cieczy. Zwiększanie stężenia gliceryny w wodnych roztworach
skutkuje zwiększaniem liczby najmniejszych kropel oraz zmniejszaniem liczby
największych kropel (tutaj zależność ta nie jest do końca określona). Przykładowe
obrazy rozkładów średnic kropel zestawiono na rysunku 65.
a)

b)

Rysunek 65 Wpływ lepkości na uzyskiwane rozkłady średnic kropel
przy temperaturze Ts = 293 K dla wodnych roztworów gliceryny o stężeniu:
a), 30% wag., b) 50% wag.
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Tabela 11 Charakterystyczne średnice uzyskane podczas rozpylania wodnego roztworu
gliceryny o różnym stężeniu przy temperaturze Ts = 293 K.
c [% wag.]
10
20
30
40
45
50

dv10 [m]
1,975
1,856
1,788
1,765
1,663
1,602

dv50 [m]
4,818
4,767
4,725
4,647
4,432
4,352

dv90 [m]
10,860
10,820
10,920
11,020
11,410
11,650

Span
1,884
2,020
2,064
2,075
2,086
2,090

D32 [m]
3,833
3,712
3,637
3,585
3,393
3,298

D43 [m]
6,104
5,802
5,942
5,849
5,575
5,486

Zestawione w tabeli 11 dane dotyczące wartości charakterystycznych średnic
uzyskanych dla zwiększającego się stężenia gliceryny w wodnych roztworach (a co się
z tym wiąże wzrastającej lepkości rozpylanej cieczy) wykazały, że wzrost lepkości
ewidentnie wpływa na zmniejszenie wartości średnic dv10, dv50, D32 i D43.
Nie potwierdzono istotnego wpływu na Span oraz dv90. Może to wynikać z tego, że
pojawienie się niewielkiej liczby kropel o największych średnicach może np.
spowodować zmniejszenie wartości dv90. Należy podkreślić, że najbardziej istotnymi
średnicami z punktu widzenia analizowanego procesu są średnice: dv10, dv50, D32.
Zaobserwowano, że czas nebulizacji wydłuża się znacząco wraz ze wzrostem
lepkości stosowanej cieczy (rysunku 66), im jest ona większa tym czas rozpylenia
jednostki objętości cieczy jest dłuższy. Można to powiązać ze zmniejszaniem średnic
kropel wraz ze zwiększającą się lepkością cieczy. Jednostkowe zużycie gazu
przypadające na jednostkę objętości rozpylanej cieczy jest mniejsze dla cieczy
o niewielkich lepkościach, co oznacza mniejszą objętość gazu zużytego na rozpylenie
danej objętości cieczy. Z drugiej strony, zwiększona lepkość cieczy powoduje
wolniejszy jej przepływ przez kanały nebulizatora, przyczyniając się do tworzenia
cieńszych strug cieczy przy wylocie dyszy nebulizatora, co w efekcie skutkuje lepszą
jakością rozpylenia, czyli kroplami o mniejszych średnicach.
Na rysunku 66 przedstawiono bezpośrednio czas nebulizacji 1 ml cieczy, jednak
lepszym obrazem procesu wydaje się być zależność szybkości nebulizacji jednostki
objętości

cieczy

w

funkcji

lepkości

cieczy.

na rysunku 67.
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Zależność

taką przedstawiono

Rysunek 66 Zależność czasu nebulizacji 1 ml cieczy od jej lepkości.

Rysunek 67 Zależność szybkości nebulizacji od lepkości cieczy.

W kolejnym kroku przeanalizowano rozpylanie wodnych emulsji olejków
eterycznych. Analiza przedstawionych na rysunku 68 histogramów średnic kropel
aerozolu otrzymywanego przy różnych zadanych wartościach temperatury wykazały,
że niewielki dodatek olejku eterycznego powoduje, w porównaniu do wody i soli
fizjologicznej, wytworzenie mniejszych kropel tj. tych o średnicach poniżej 1 m.
Kropli takich nie zaobserwowano podczas rozpylania wody i soli fizjologicznej.
Taki efekt dodatku olejku eterycznego do roztworu bazowego sugerowałby nie tylko
pozytywny skutek jego działania aromatoterapeutycznego, ale również efekt
zmniejszenia średnic kropel, a to z kolei związane jest ze wzrostem efektywności samej
terapii. Generalnie, mniejsze krople są bardziej pożądane w terapii nebulizacyjnej.
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a)

b)

Rysunek 68 Wpływ temperatury na uzyskiwane rozkłady średnic kropel
dla wodnej emulsji olejku sosnowego o stężeniu 0,5% wag. przy temperaturze:
a) Ts = 293 K, b) Ts = 308 K.

Tabela 12 Charakterystyczne średnice uzyskane podczas rozpylania wodnej emulsji olejku

sosnowego o stężeniu 0,5% wag. przy wybranych temperaturach.
Ts [K]
293
298
308

dv10 [m]
1,799
1,673
1,447

dv50 [m]
4,707
4,378
3,786

dv90 [m]
11,470
10,667
9,226

Span
2,055
1,911
1,653

D32 [m]
3,643
3,388
2,930

D43 [m]
5,906
5,493
4,751

Porównanie wyników przedstawionych w tabelach 9 i 12 wykazało, że dodatek
olejku eterycznego powoduje zmniejszenie średnicy dv10, dv50 oraz Span w porównaniu
do wartości uzyskanych podczas rozpylania soli fizjologicznej przy tych samych
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temperaturach. Co ciekawe, podczas rozpylania wodnych emulsji olejków eterycznych
zaobserwowano większe wartości zastępczych średnic tj. D32 i D43.
14.5

WIELKOŚĆ KROPLI
We wcześniejszej części pracy wspomniano już, że analizowany proces można

podzielić na dwa etapy:
 właściwe rozpylanie cieczy w nebulizatorze (wytworzenie aerozolu), tak jak ma
to miejsce w aparatach bez termostatowania,
 podgrzanie aerozolu przez strumień ciepłego powietrza (termostatowanie
aerozolu i wytworzenie termoaerozolu).
W pierwszym następuje rozpad strugi cieczy na krople pod wpływem energii
kinetycznej gazu. W drugim dodatkowo wymieszanie aerozolu z dodatkowym
strumieniem podgrzanego powietrza. W efekcie czego uzyskuje się termoaerozol
o stałej temperaturze. W pierwszym i drugim etapie następuje oczywiście odparowanie
kropel aerozolu. Należałoby zatem przeanalizować wyniki uzyskane dla nebulizatora
termostatowanego przy różnych zadanych temperaturach i opracować matematycznie
korelację na średnią średnicę kropli jako funkcję zmiennych wielkości procesowych
oraz sam proces odparowania kropel.
14.6

OPIS MATEMATYCZNY ŚREDNIEJ ŚREDNICY KROPLI

Analizując wpływ poszczególnych właściwości rozpylanej cieczy, warunków
prowadzenia procesu oraz konstrukcji nebulizatora (rozpylacza) na wartość średniej
średnicy kropel, istotne jest, oprócz przeprowadzenia badań, także sprawdzenie, jakich
informacji dostarcza analiza wymiarowa. Analiza wymiarowa ma na celu ustalenie
kryteriów bezwymiarowych [15,170]. Na wartość średniej średnicy kropel Dśr (np. D32)
mają wpływ: d0 – średnica otworu wylotowego rozpylacza, wc – prędkość przepływu
cieczy, σ – napięcie powierzchniowe, ρc – gęstość cieczy, ρg – gęstość otaczającego
gazu, ηc – lepkość cieczy, ηg – lepkość gazu.
Ostatecznie analiza wymiarowa dostarcza zależność o postaci:

 w 2  g d 0  c d 0  g  g 
Dsr
 f
,
, , 
2
 
d0
 c  c 

c


(43)

Dsr
 f Weg , Lp, M , N 
d0

(44)

lub
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gdzie w jest prędkością względną gazu i cieczy. W przypadku nebulizatorów
pneumatycznych można założyć, że jest ona w przybliżeniu równa prędkości
przepływającego gazu. Weg jest liczbą Webera, która wyraża stosunek sił dynamicznych
otaczającego gazu do sił napięcia powierzchniowego:
We g 

w2  g d 0



(45)

Lp jest liczbą Laplace’a, która wyraża stosunek napięcia powierzchniowego do lepkości
cieczy:
Lp 

 c d 0
 c2

(46)

Liczba kryterialna M jest modułem gęstościowym:

M

g

(47)

c

a liczba kryterialna N jest modułem lepkościowym:

N

g

(48)

c

Pomiędzy liczbami Weg, Lp, M i Rec istnieje następująca zależność:

Rec 

We g Lp
M

(49)

Często w równaniach pojawia się również liczba Ohnesorge’a Oh określana jako:

Oh 

We c
c

Rec
 c d 0

(50)

Ze względu na złożoność różnych zjawisk fizycznych mających wpływ
na rozpylania cieczy w rozpylaczach dwufazowych, do których zaliczają się medyczne
nebulizatory pneumatyczne, badanie rozpylania jest realizowane jednak głównie za
pomocą metod empirycznych, co pozwala na zaproponowanie uogólnionej korelacji
dla przewidywania średniej wielkości kropli o przykładowej postaci [15,170]:

 cd  wge
D32  σ a  ρgb  ηcc  m

(51)

Do opisu średniej średnicy kropli dla przepływów dwufazowych wykorzystuje się
najczęściej opisany w części teoretycznej wzór eksperymentalny, który ustanowili
Nukiyma i Tanasawa [171], a także równanie (26) zaproponowane przez Rizka
i Lefebvre [172], które wykazuje wyraźnie, że średnica kropli D32 maleje ze wzrostem
prędkości względnej wg-c i jednostkowego zużycia gazu.
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Oprócz wspomnianych powyżej postaci równań opisujących średnicę D32
dla klasycznych rozpylaczy pneumatycznych można posłużyć się przytoczonymi w
części teoretycznej niniejszej rozprawy równaniami dla rozpylaczy pneumatycznych
typu błonowego. Jednak wszystkie te równania mają ograniczone zastosowanie
praktyczne, często nie uwzględniają szczegółów konstrukcyjnych rozpylacza i/lub
wszystkich wielkości operacyjnych w tym charakteryzujących właściwości mediów
roboczych. Stosownym wydaje się być zatem próba opisu średniej średnicy
charakteryzującej dany zbiór kropel np. D32 dla analizowanych układów. Zagadnienie to
jest dość złożone nie tyko ze względu na stopień skomplikowania konstrukcji
nebulizatora i wzajemne oddziaływanie faz, ale również ze względu na różnorodne
właściwości stosowanych cieczy i wymianę ciepła związaną z termostatowaniem
układu. Sam proces odparowania kropli zostanie omówiony w kolejnym podrozdziale.

Rysunek 69 Wykres zależności D32 od modułów lepkości oraz temperatury.

Podstawowym aspektem jest lepkość rozpylanej cieczy. Literatura dotycząca tego
zagadnienia nie podaje jednoznacznie jaki wpływ wywiera lepkość cieczy tj. czy jej
wzrost powoduje zmniejszenie średniej średnicy kropli, czy może wzrost. W większości
przypadków można spodziewać się wzrostu średnicy kropli wraz ze zwiększaniem
lepkości cieczy. Jednak wykonane badania oraz ich analiza wykazały, że wraz ze
zwiększaniem lepkości dynamicznej cieczy obserwowano coraz to mniejsze wartości
średniej średnicy kropli (rysunek 69). Wykazano ponadto, że wzrost temperatury
aerozolu przyczynia się do zmniejszenia średniej średnicy kropli.
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Analiza wskazała, że wzrost temperatury o 15 K powoduje zmniejszenie średniej
średnicy kropli o około 15%.
Przedstawiona na rysunku 69 zależność D32 od modułu temperaturowego nie jest
wygodna do opisu matematycznego i w tym przypadku służy jedynie do wizualizacji
wpływu temperatury na proces. Celowym wydaje się zastosowanie termostatowania
wytwarzanego aerozolu. Wzrost lepkości cieczy pomimo, że poprawia tj. zmniejsza
średnicę kropli to również znacząco wydłuża czas nebulizacji – nawet kilkukrotnie.
Z punktu widzenia pacjenta takie wydłużenie czasu nebulizacji wydaje się być z kolei
postrzegane negatywnie.
Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano równanie korelacyjne opisujące
średnią średnicę Sautera w zależności od właściwości cieczy oraz warunków przepływu
w termostatowanym nebulizatorze medycznym o następującej postaci:
 
D32
 C Weg0, 22  
d0
w 

0,12

 g


 g , 293






3, 75

 17 %

( 52)

gdzie d0 to średnica otworu wylotowego rozpylacza równa 0,5 mm, ηw to lepkość wody,
ηg,293 to lepkość gazu w rozwiązaniu standardowym, czyli w temperaturze Ts = 293 K.
Moduł lepkościowy gazu ηg/ηg,293 odnosi się bezpośrednio do wpływu temperatury na
średnią średnicę generowanej kropli. Stała C w równaniu wynosi 1629,8±11,2,
a współczynnik korelacji R = 0,846. Zaproponowane równanie jest słuszne dla
przebadanych

cieczy

o

charakterze

newtonowskim

w

zakresie

wartości

η ϵ (1,03·10–3; 6,34·10–3) [Pa·s], ρ ϵ (994; 1130) [kg/m3], σ ϵ (34,9; 73,1) [mN/m3].
Równanie to jest słuszne w zakresie wartości liczby Webera od około 1200 do 2700.
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Tabela 13 Wartości D32 otrzymane z korelacji.
Płyn
Woda
0,9% wodny roztwór NaCl
3% wodny roztwór NaCl
Pulmicord
Berodual®
Mucosolvan®
Ventolin®
BudixonNeb®
10% wodny roztwór gliceryny
20% wodny roztwór gliceryny
30% wodny roztwór gliceryny
40% wodny roztwór gliceryny
45% wodny roztwór gliceryny
50% wodny roztwór gliceryny
5% wodny roztwór poliakryloamidu o
masie molowej 1500 [kg/kmol]
7,5% wodny roztwór poliakryloamidu o
masie molowej 1500 [kg/kmol]
10% wodny roztwór poliakryloamidu o
masie molowej 1500 [kg/kmol]
0,08% wodny roztwór politlenkuetylenu
o masie molowej 600000 [kg/kmol]
0,06% wodny roztwór politlenkuetylenu
o masie molowej 2000000 [kg/kmol]
0,08% wodny roztwór politlenkuetylenu
o masie molowej 2000000 [kg/kmol]
0,06% wodny roztwór politlenkuetylenu
o masie molowej 4000000 [kg/kmol]
0,08% wodny roztwór politlenkuetylenu
o masie molowej 4000000 [kg/kmol]
0,08% wodny roztwór politlenkuetylenu
o masie molowej 5000000 [kg/kmol]
1% wodna emulsja olejku anyżowego
2% wodna emulsja olejku anyżowego
4% wodna emulsja olejku anyżowego
4% wodna emulsja olejku szałwiowego
4% wodna emulsja olejku miętowego
4% wodna emulsja olejku tymiankowego
4% wodna emulsja olejku sosnowego
4% wodna emulsja olejku kopru włos.
10% emulsja olejku sosnowego w
Mucosolwanie®
10% emulsja olejku sosnowego w
BudixonNeb®
10% emulsja olejku sosnowego w
IprixonNeb®
10% eulsja olejku sosnowego w
Pulmicort®
10% emulsja olejku sosnowego w
Atroyent®
10% emulsja olejku sosnowego w
Beordual®
10% emulsja olejku sosn. w Ventolutin®

D32,kor [m]
dla
Ts = 293 K
3,94
3,93
3,87
4,14
4,63
4,54
4,27
4,37
3,94
3,82
3,70
3,54
3,43
3,33
3,84

D32,kor [m]
dla
Ts = 298 K
3,66
3,65
3,60
3,84
4,30
4,22
3,97
4,06
3,66
3,55
3,43
3,29
3,19
3,09
3,56

D32,kor [m]
dla
Ts = 303 K
3,39
3,38
3,33
3,55
3,98
3,90
3,67
3,75
3,39
3,28
3,18
3,04
2,95
2,86
3,29

D32,kor [m]
dla
Ts = 308K
3,14
3,13
3,08
3,29
3,69
3,61
3,40
3,47
3,14
3,04
2,94
2,82
2,73
2,65
3,05

3,77

3,51

3,24

3,00

3,69

3,43

3,17

2,94

3,81

3,54

3,27

3,03

3,76

3,50

3,23

2,99

3,71

3,45

3,19

2,95

3,70

3,44

3,18

2,94

3,60

3,34

3,09

2,86

3,62

3,37

3,11

2,88

4,07
4,08
4,08
4,31
4,26
4,30
4,30
4,10
4,27

3,78
3,79
3,79
4,01
3,96
4,00
3,99
3,81
3,97

3,50
3,51
3,50
3,70
3,66
3,69
3,69
3,52
3,67

3,24
3,25
3,24
3,43
3,39
3,42
3,42
3,26
3,40

4,20

3,90

3,61

3,34

4,19

3,90

3,60

3,34

4,21

3,92

3,62

3,35

4,27

3,96

3,67

3,40

4,27

3,96

3,67

3,40

4,10

3,81

3,52

3,26
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W tabeli 13 zestawiono wartości średnich średnic kropli otrzymane z podstawienia
odpowiednich danych do zaproponowanego równania korelacyjnego. Wyniki te
potwierdzają wpływ temperatury na poprawę rozpylania cieczy, co korzystnie może
wpłynąć na depozycję leków w układzie oddechowym pacjenta. Dodatkowym
aspektem, który należałoby poruszyć jest wpływ dodatku odpowiednio dobranego
olejku aromatycznego, zarówno na pacjenta poprzez jego aktywne działanie np.
bakteriobójcze i rozkurczowe, jak również na średnice kropel. Wykazano, że dodatek
olejku eterycznego do leku w niewielkim stopniu wpływa na zmniejszenie średnicy
kropli D32. W takim przypadku nie zaobserwowano wydłużenia czasu nebulizacji.
Zatem, z punktu widzenia pacjenta, dodatek olejku aromatycznego wydaje się być
zabiegiem wskazanym.

Rysunek 70 Porównanie danych wyznaczonych
z zaproponowanego równania korelacyjnego z danymi eksperymentalnymi.

Na rysunku 70 przedstawiono zależność pomiędzy wartościami D32 obliczonymi
z zaproponowanego równania korelacyjnego a wartościami D32 uzyskanymi
doświadczalnie. Odchylenie wyników pomiarów od wartości wyznaczonych z równania
nie przekracza ±17% co zaznaczono na rysunku odpowiednimi liniami ograniczającymi
zbiór

punktów

doświadczalnych.

Uzyskana

zbieżność

korelacji

z

danymi

doświadczalnymi jest w pełni zadowalająca biorąc pod uwagę stopień skomplikowania
zjawisk zachodzących podczas procesu nebulizacji.
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14.7

ODPAROWANIE KROPLI

Z teorii wiadomo, że wymiana masy jest maksymalna na czołowej powierzchni
kropli opływanej przez gaz, a minimalna w pobliżu punktu oderwania warstwy
przyściennej, przy czym wymiana ta rośnie znowu w śladzie kropli. Celem określenia
wymiany ciepła i masy można napisać układ bezwymiarowych różniczkowych równań
ciągłości, ruchu oraz bilansu masy i ciepła. Jednak rozwiązanie takiego układu równań
ma niewielkie znaczenie praktyczne, gdyż wymaga ono wielu uproszczeń z powodu
uśredniania właściwości fizycznych. Z tego powodu korzysta się z eksperymentalnych
wzorów kryterialnych [15].
Wymiana masy z odparowującej kropli cieczy do otaczającego gazu może odbywać
się na drodze dyfuzji molekularnej, dyfuzji wywołanej konwekcją naturalną lub
konwekcją wymuszoną lub wzajemnej kombinacji tych trzech zjawisk jednocześnie,
przy czym w większości przypadków o szybkości wymiany masy decyduje konwekcja
wymuszona.
W warunkach swobodnej i wymuszonej konwekcji równanie bezwymiarowego
współczynnika wymiany masy będzie opisane następującą ogólną zależnością:

Shm  f Gr , Re, Sc

(56)

W przypadkach układów o małych średnicach kropel i niewielkiej różnicy gęstości
płynu w bezpośredniej bliskości cząsteczki i w pewnej od niej odległości (w warstwie
przyściennej i poza nią) dopuszczalne jest pominięcie wpływu konwekcji naturalnej na
intensywność wymiany masy. Według pracy [173] przy opływie kropli wpływ
swobodnej konwekcji może zostać pominięty, gdy:

Re  0,4Gr 0,5 Sc 0,167

(57)

Spełnienie tego warunku pozwala na zapisanie równania bezwymiarowego
współczynnika wymiany masy w postaci uproszczonej:

Shm  f Re, Sc

(58)

Liczba Sherwooda jest w praktyce inżynierskiej liczona z zależności empirycznych,
będąc funkcją liczb dających się łatwiej określić. Pierwszą klasyczną pracą na temat
wymuszonego odparowania kropel cieczy jest publikacja Frosslinga [174]. Autor
określając prędkość ubytku substancji z zawieszonych w strumieniu powietrza kropel
wody, aniliny, nitrobenzenu i naftalenu podał następujące równanie:

Shm  2  0,552Re 0,5 Sc 0,333
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(59)

Badania przeprowadzono w zakresie Re = 2–800; wartości liczb Schmidta zawierały się
w granicach Sc = 0,6–2,56.
Ranz i Marshall [169] po zrealizowaniu obszernego programu badań parowania
kropel wody, benzenu i aniliny (Sc = 0,6–2,2) w powietrzu przy Re = 0–200
zaproponowali równanie wymiany masy w następującej postaci:

Shm  2  0,6Re 0,5 Sc 0,333

(60)

Porównanie wyników Frosslinga [174], Maisela i Sherwooda [176], Ranza
i Marshalla [175] dotyczących badań nad wymianą masy z powierzchni kulistych
dokonane przez Ranza [177] rozszerzyło zakres zastosowania równania Ranz-Marshalla
dla rozcieńczonych roztworów i mieszanin, w których stężenie par cieczy jest dalekie
od stanu nasycenia. Równanie to jest słuszne dla liczby Re = 1–70 000 i liczby
Sc = 0,6–400. Równanie to do chwili obecnej uznane jest jako wzorcowe i służy wielu
badaczom do oceny uzyskiwanych przez siebie wyników.
Uzupełnieniem prac Frosslinga [174] i Ranz-Marshalla [175] w zakresie małych
liczb Reynoldsa Re = 0–6 jest publikacja Apashev i Malov [178]. Przeprowadzone
przez nich badania nad parowaniem małych kropel alkoholu i eteru etylowego, wody,
benzyny, nafty oraz oleju napędowego w powietrzu o temperaturze 20–370°C
doprowadziły do równania Ranz-Marshalla.
Oprócz prac nad określeniem współczynników wymiany masy różnych substancji
z powierzchni kulistych zostały również przeprowadzone badania nad wpływem
burzliwości strumienia, drgań kropel i cyrkulacji cieczy wewnątrz kropel na szybkość
parowania bądź sublimacji. Powszechnie wiadome jest, że wzrost stopnia burzliwości
strumienia powodować będzie intensyfikację wymiany masy lub ciepła, jednakże
oddziaływającym w różnym stopniu w zależności od rodzaju opływu. Maisel
i Sherwood [176] podczas badań parowania na kulach, zwilżanych wodą i benzenem,
przy opływie w zakresie Re = 2000–50000 podali pierwsze jakościowe wyniki wpływu
turbulencji strumienia na szybkość wymiany masy. W czasie pomiarów zwiększano
stopień burzliwości od 3,5% do 24%, szybkość parowania wzrastała o 18% przy
Re = 2440 i o 25% przy Re = 19500. Wyniki pomiarów wskazywały na wyraźne
zmniejszanie wpływu burzliwości na intensyfikację wymiany masy przy malejących
liczbach Reynoldsa. Stwierdzono ponadto, że wpływ burzliwości strumienia może być
całkowicie pominięty przy kroplach o średnicy mniejszej od 2 mm. Badania wykazały,
że wpływ burzliwości przy Re < 2000 jest pomijalny [180-182]. Badania wykazały, że
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drgania kropel nie mają wpływu na wzrost współczynników przejmowania ciepła, jeżeli
liniowa prędkość wibracji jest niższa od prędkości strumienia gazu [183].
Autorzy pracy [184] wskazali również na brak wpływu cyrkulacji cieczy wewnątrz
kropli na szybkość wymiany masy przez parowanie.
Założono, że opory wnikania masy po stronie cieczy można zaniedbać
a współczynnik wnikania masy po stronie powietrza można wyznaczyć z przytoczonego
wcześniej równania Frosslinga [174] (zmodyfikowanego przez Ranz i Marshalla [175]):
𝑆ℎ =

𝑘𝑝 ∙𝑅∙𝑇𝑠𝑟 ∙𝑑
𝐷

=

𝛽𝑝 ∙𝑑
𝐷𝑑

= 2 + 0.6 ∙ 𝑅𝑒 0.5 ∙ 𝑆𝑐 0.333

(61)

w którym liczba Reynoldsa:

Re 

ud p

p

(62)

a liczba Schmidta:

Sc 

p
 p Dd

(63)

kp jest współczynnikiem wnikania masy w fazie gazowej [mol/N/s], βp jest
współczynnikiem wnikania masy wyrażonym w [kg/m2.s], Dd jest dynamicznym
współczynnikiem dyfuzji, którego jednostką jest [kg/m.s], a D jest dynamicznym
współczynnikiem dyfuzji molekularnej wyrażonym w [m2/s]. Stała gazowa w równaniu
R = 8,314 [J/mol/K]. Szybkość poruszania się kropli zdefiniowano jako średnią
prędkość mieszaniny w kanale wylotowym nebulizatora (tam zachodzi proces
odparowania). Parametry fizykochemiczne wody i powietrza przyjęto jako stałe
w średniej temperaturze procesu (odczytano z tablic dla średniej temperatury między
wlotem i wylotem z przystawki). Wilgotność względną i temperaturę otoczenia
mierzono psychrometrem Assmanna z dokładnością ±2% oraz termometrem rtęciowym
z dokładnością ±0,2ºC.
W przypadku dyfuzji pary wodnej w powietrzu kinematyczny współczynnik dyfuzji
można opisać zależnością [185]:
D  1,87  10 10 

T 2,072
P

(64)

w którym temperaturę wyrażono w Kelwinach, a ciśnienie w atmosferach.
Równanie jest słuszne dla temperatur w zakresie od 280 do 450 K. Zależność
kinematycznego współczynnika dyfuzji od temperatury przedstawiono graficznie na
rysunku 71.
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Rysunek 71 Zależność kinematycznego współczynnika dyfuzji od temperatury
dla układu para wodna-powietrze.

Na rysunku 72 porównano bezwymiarowe moduły Colburna jm wymiany masy
zdefiniowanych jako:
jm 

Shm
Re  Sc 0,333

(65)

Dane uzyskane przez różnych badaczy wykazują stosunkowo dużą zbieżność [179].
W dane te doskonale wpisują się również dane uzyskane w niniejszej pracy, których
obraz graficzny przedstawiono na rysunku 73. Dane te uzyskano dla temperatury
aerozolu 293 K oraz dla cząstek o średnicach od 0,1 do 19 m. Zaobserwowano,
że wzrost temperatury z 293 K do 308 K powoduje wzrost wartości modułu Colburna jm
o około 3%. Jak widać aparat pracuje w reżimie przepływu laminarnego.

Rysunek 72 Porównanie wyników prac teoretycznych z doświadczeniami [179].
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Rysunek 73 Przykładowa zależność bezwymiarowego modułu Colburna jm wymiany masy
od liczby Reynoldsa dla badanego procesu.

Ze względu na to, że charakterystycznym wymiarem jest średnica cząstki (kropli)
należałoby przedstawić zależność jm od tej średnicy. Przykładowy wykres
przedstawiono na rysunku 74. Analiza uzyskanej zależności wykazała, że ze wzrostem
średnicy kropli wartość modułu Colburna maleje.

Rysunek 74 Przykładowa zależność bezwymiarowego modułu Colburna jm wymiany masy od
średnicy kropli przy temperaturze aerozolu Ts = 308 K.
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Analiza danych przedstawionych na rysunku 73 potwierdza, że podczas rozpylania
cieczy na drobne krople powstają warunki, w których względna prędkość kropel oraz
liczba Reynoldsa są bliskie zeru. Można się pokusić nawet o uproszczenie (ze wzoru
na dyfuzję czaszy kuli o promieniu dążącym do nieskończoności):
Nu  Sh  2,0

(66)

d


(67)

przy czym liczba Nusselta wynosi:
Nu 

gdzie:  – średni współczynnik przejmowania ciepła,  – średni współczynnik
przewodzenia ciepła.
Ranz i Marshall [175] zaproponowali analogiczne do równania Frosslinga dla
wymiany masy równanie dla wymiany ciepła:

Nu  2  0,6 Re 0,5 Pr 0,333

(68)

przy czym liczbę Prandtla określa równanie:

Pr 

p
 pa

(69)

gdzie a jest współczynnikiem wyrównania temperatury (dyfuzyjność cieplna) [m2/s].
Dla stosunkowo niewielkich rozmiarów kropel ważny jest czas odparowania kropli
(czas istnienia). Przykładowo w przypadku spalania heterogenicznego określa on czas
potrzebny do zakończenia spalania, a w przypadku spalania homogenicznego – czas
przygotowania mieszanki palnej [15].
Czas odparowania kropli t podczas jej ruchu zależy od różnych czynników, do
których należą:
 fizyczne

właściwości

otaczającego

gazu,

tj.

temperatura,

ciśnienie,

przewodność cieplna, ciepło właściwe i lepkość,
 prędkość kropli względem otoczenia,
 właściwości cieczy i pary cieczy, tj. gęstość, ciśnienie pary, przewodność
cieplna i ciepło właściwe,
 właściwości kropli w stanie początkowym, a szczególnie jej średnica
i temperatura.
Czas odparowania kropli t wynika z równania:

d 02  d 2  K part
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(70)

gdzie: d0, d – początkowa i końcowa średnica kropli, Kpar – stała parowania. Wzór ten
nazywany jest prawem (modelem) D2 parowania kropli. Stała parowania opisana jest
zależnością:

K par 

8 p ln1  B 

C 

p p

c

(71)

gdzie: λp jest współczynnikiem przewodzenia ciepła, B – liczbą wymiany,
(Cp)p – izobarycznym ciepłem właściwym gazu, ρc – gęstością cieczy.
Liczbę wymiany ciepła B określa wzór:

B

C  T  T 
p p

s

L par

(72)

gdzie Lpar oznacza ciepło parowania cieczy (paliwa) w temperaturze Ts, która jest
temperaturą powierzchni kropli. Obliczenie Kpar wymaga znajomości B, przy czym B
jest funkcją nieznanej na ogół temperatury Ts. Istnieje możliwość określenia tej
temperatury metodą graficzną lub numeryczną, lecz jest to bardzo trudne.
Upraszczając można jednak przyjąć, że temperatura Ts jest równa temperaturze wrzenia
cieczy. Wykazano ponadto, że w temperaturach zbliżonych do pokojowej wartość B jest
bliska zeru [15].
Połączenie równań (71) i (72) daje w efekcie wzór na czas odparowania kropli
o postaci:

t

C 

p p

 c d 02

8 p ln1  B 

(73)

W pracy Lefebvre [59] wprowadzono pojęcie efektywnej stałej parowania (Kpar)e:

K 

par e



d 02
t

(74)

które jest bardzo dogodne z praktycznego punktu widzenia. Wykres zależności
efektywnej stałej parowania uzyskany na drodze ekstrapolacji danych przedstawionych
w pracy China i Lefebvre [186] przedstawiono na rysunku 75.

127

Rysunek 75 Wykres zależności efektywnej stałej parowania od temperatury otaczającego
gazu dla temperatury wrzenia cieczy Twrz = 373 K.

Rysunek 76 Zależność czasu odparowania kropli od jej średnicy
dla temperatury otoczenia 293 i 308 K.

Wartości czasu odparowania kropli przy wybranych temperaturach otoczenia oraz
dla kropel o różnych średnicach obliczone z równania (74) przedstawiono graficznie na
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rysunku 76. Uzyskane wyniki potwierdzają przeprowadzone obserwacje strumienia
rozpylanej cieczy. Przy standardowej prędkości wypływu aerozolu wynoszącej około
0,33 m/s (przy natężeniu przepływu gazu 3,5 [l/min] przy temperaturze otoczenia
293 K) krople w strudze można zaobserwować do odległości około 30 cm (nie więcej
niż 50 cm) od wylotu nebulizatora bez założonej końcówki. Przy założeniu,
że największe występujące krople mają średnicę około 20 m uzyskiwany czas
odparowania takiej kropli wynosi około 1 sekundy. Zatem taka kropla w aerozolu
byłaby w stanie pokonać odległość około 30 cm. Mniejsze krople ulegają w tym czasie
odparowaniu i/lub koalescencji tworząc większe krople oraz ulegają innym
przekształceniom.
Zwiększenie temperatury aerozolu przyczynia się znacząco do skrócenia czasu
odparowania kropli. Wzrost temperatury z 293 K do 308 K powoduje skrócenie czasu
odparowania o rząd wielkości. Przykładowo dla kropli o średnicy 10 m taki wzrost
temperatury skraca czas trwania kropli z 1,56 ms do 0,13 ms, a kropli o średnicy 30 m
z 1,41 s do 0,11 s.
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PODSUMOWANIE
Tematyka pracy dotyczy zagadnienia analizy procesu rozpylania w inhalatorach
medycznych. Stosownie do celu i zakresu pracy opracowano termostatowany
nebulizator medyczny oraz przeprowadzono szereg badań ukazujących jego działanie.
Analizowano struktury wewnętrzne emulsji olejek eteryczny-ciecz bazowa oraz wpływ
właściwości fizykochemicznych cieczy na wielkości charakterystyczne dla rozpylania.
Podjęcie tej tematyki pozwoliło na uzupełnienie literatury przedmiotu o dane dotyczące
poznania i opisu generowanych w pneumatycznych nebulizatorach termoaerozoli.
Przeprowadzono obszerne badania wytwarzania emulsji w homogenizatorze w celu
otrzymania układów zawierających zarówno klasyczne substancje aktywne, jak i olejki
eteryczne. Zbadano wpływ warunków wytwarzania aerozolu dla wybranych cieczy
modelowych i przyjętego zakresu zmian parametrów procesowych na jego
charakterystykę (rozmiary/rozkłady rozmiarów kropel, średnia średnica kropli).
Stwierdzono wyraźny wpływ termostatowania naczyńka nebulizacyjnego na charakter
wytwarzanego aerozolu. Wyniki te są zgodne z danymi literaturowymi dotyczącymi
pozytywnego

wpływu

podniesienia

temperatury

strumienia

na

aerozol.

Badania opracowanego układu sterowania pod kątem odporności na chwilowe
zakłócenia spowodowane zmianą temperatury otoczenia wykazały jego poprawną pracę
umożliwiając wymaganą regulację procesu nebulizacji. Zaproponowane rozwiązanie
techniczne zapewnia spełnienie wszystkich wymagań funkcjonalnych w zakresie
prototypu, co umożliwiło przeprowadzenie testów w warunkach laboratoryjnych.
Przeprowadzona analiza wpływu właściwości cieczy o charakterze newtonowskim
na rozkład wielkości kropel w powstającym aerozolu wskazuje, że średnia średnica
kropel w znaczącym stopniu zależy od lepkości i napięcia powierzchniowego cieczy
oraz od temperatury strumienia opuszczającego aparat. Badania przeprowadzone na
termostatowanym nebulizatorze medycznym wykazały istotny wpływ lepkości
rozpylanej cieczy, przy czym jest on zupełnie inny niż wcześniej zakładano. Wzrost
lepkości cieczy przyczynia się do wydłużenia czasu nebulizacji, zmniejszenia szybkości
nebulizacji cieczy oraz do zmniejszenia średniej średnicy kropli.
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Ponadto dane doświadczalne procesu rozpylania opracowano w uogólnionej postaci
zależności średniej średnicy kropli od charakterystycznych liczb i modułów
bezwymiarowych o następującej postaci:
 
D32
 C Weg0, 22  
d0
w 

0,12

 g


 g , 293






3, 75

 17 %

(75)

dla którego stała C wynosi 1629,8±11,2, a współczynnik korelacji R = 0,846.
Zaproponowane równanie jest słuszne dla przebadanych cieczy o charakterze
newtonowskim w zakresie wartości η ϵ (1,03·10–3; 6,34·10–3) [Pa·s], ρ ϵ (994;
1130) [kg/m3], σ ϵ (34,9; 73,1) [mN/m3] oraz dla liczby Webera w zakresie wartości od
około 1200 do 2700. Uzyskana zbieżność korelacji z danymi doświadczalnymi jest
w pełni zadowalająca biorąc pod uwagę stopień skomplikowania zjawisk zachodzących
podczas procesu nebulizacji. Otrzymana zależność umożliwia przejrzystą analizę
analizowanego procesu i może być wykorzystana do szerszej dyskusji innych układów
niż badane.
Uzyskane dane przyczyniają się do lepszego zrozumienia złożonego procesu
atomizacji cieczy i mogą być pomocne w projektowaniu pneumatycznych
nebulizatorów medycznych i preparatów farmaceutycznych o różnych właściwościach
reologicznych. Mogą również stanowić punkt wyjścia do dalszych badań łączących
naukę z przemysłem, inżynierię chemiczną z inżynierią farmaceutyczną i medycyną.
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STRESZCZENIE
Opracowanie i badania termostatowanego pneumatycznego nebulizatora
medycznego
Ważnym parametrem fizycznym inhalowanego roztworu jest jego temperatura.
Nagłe rozprężenie się gazu u wylotu dyszy obniża znacząco temperaturę roztworu, co
może sprowokować skurcz oskrzeli. Dlatego zaleca się stosowanie nowoczesnych
inhalatorów pneumatycznych wyposażonych w termostat lub uniwersalną przystawkę
termalną, które pozwalają uzyskać aerozol o wyższej temperaturze, czyli tzw.
termoaerozol.
Głównym celem naukowym rozprawy było opracowanie termostatowanego
pneumatycznego nebulizatora medycznego, który zwiększy bezpieczeństwo terapii
inhalacyjnej na skutek podwyższenia temperatury produkowanego aerozolu. Badania
procesu rozpylania przeprowadzono dla modelowych płynów newtonowskich, leków
wziewnych oraz emulsji na bazie olejków eterycznych. Średnice kropel rozpylonego
aerozolu badano zarówno metodą mikroskopową, jak i z wykorzystaniem układu
pomiarowego wielkości cząstek aerozolu Spraytec.
Analiza uzyskanych wyników wykazała, że w przypadku płynów newtonowskich,
wzrost lepkości roztworu powodował zmniejszenie średnich średnic kropel oraz
wydłużał czas nebulizacji. Zaprojektowany, wykonany i przebadany termostatowany
pneumatyczzny nebulizator medyczny umożliwiający sterowanie temperaturą
generowanego aerozolu pozwolił na osiągnięcie zamierzonego celu, którym było
wytwarzanie aerozolu o temperaturze zbliżonej do temperatury ciała człowieka. Analiza
danych doświadczalnych pozwoliła na zaproponowanie równania korelacyjnego
opisującego średnią średnicę kropli w zależności od właściwości cieczy oraz warunków
przepływu w termostatowanym nebulizatorze medycznym o następującej postaci:
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Termostatowanie wytwarzanego aerozolu i związany z tym wzrost temperatury
aerozolu przyczynił się jednoznacznie do wyraźnego zmniejszenia wielkości kropel, co
z punktu widzenia medycyny jest zjawiskiem korzystnym.
Uzyskane dane przyczyniają się do lepszego zrozumienia złożonego procesu
atomizacji cieczy i mogą być pomocne w projektowaniu nebulizatorów medycznych
i preparatów farmaceutycznych o złożonych właściwościach reologicznych. Mogą
również stanowić dobry punkt wyjścia do dalszych badań łączących naukę, technologię
i inżynierię chemiczną oraz medycynę. Uzyskane wyniki badań mają duże znaczenie
poznawcze.
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SUMMARY
Development and research of a thermostated pneumatic medical nebulizer
The temperature is an important physical parameter of the inhaled solution. The
sudden release of gas at the outlet of the nozzle significantly reduces the temperature of
the solution, which may provoke bronchospasm. Therefore, it is recommended to use
modern pneumatic inhalers equipped with a thermostat or a universal thermal
attachment, which allow to obtain a higher temperature aerosol, i.e. thermoaerosol.
The main scientific goal of the dissertation was to develop a thermostated
pneumatic medical nebulizer, which will increase the safety of inhalation therapy due to
the increase in temperature of the produced aerosol. The study of atomization process
for model Newtonian fluids, inhalation drugs and emulsions based on essential oils were
carried out. The diameters of the aerosol droplets were tested both, by microscopy
method and using the Spraytec measurement system.
Analysis of the results obtained for Newtonian fluids showed that the increase in
solution viscosity caused a decrease in mean droplet diameters and prolonged
nebulization time. Designed, made and studied thermostated pneumatic medical
nebuliser enabling control of the temperature of the generated aerosol allowed to
achieve the intended goal, which was to produce aerosol at a temperature close to the
human body temperature. The analysis of experimental data allowed to propose the
equation describing the mean droplet diameter depending on the properties of the liquid
and the flow conditions in a thermostated medical nebulizer of the following form:
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The thermostating of the aerosol produced and increase in the temperature of the aerosol
contributed to evident decrease in droplet size, which from the point of view of
medicine is a beneficial effect.
The obtained data contributes to a better understanding of the complex liquid
atomization process and can be helpful in the design of medical nebulizers and
pharmaceutical substances with complex rheological properties. They can also be a
good starting point for further research combining science, chemical technology and
engineering, and medicine. The results have a high cognitive significance.
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