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Капање изазвано коаксијалним током ваздуха 
(„Coaxial Airflow Induced Dripping“)
Коаксијална струја ваздуха дува капљице са врха игле 
у желатинозни раствор пре него што би оне пале услед 
дејства гравитације.

Гравитацијом потпомогнуто капање
(„Gravity Assisted Dripping“)
Капљица расте на врху игле све док услед своје 
сопствене тежине не падне са игле у раствор за 
очвршћавање.

Разбијање ламинарног млаза 
(„Laminar Jet Break-up“)
Ламинарни млаз напојне течности пролази кроз 
млазницу одговарајућег пречника и уз помоћ механичке 
вибрације се разбија у капљице уједначене величине. 
Минимална величина капљице је приближно једнака 
двоструком пречнику млазнице.

Аеродинамички потпомогнуто цепање млаза 
(„Aerodynamically Assisted Jetting“)
Млаз течности пролази кроз комору под притиском при 
чему му се смањује пречник пре него што се распрши 
у капљице. Величина насталих капљица је мања од 
пречника млазнице.

Наше технологије

„Nisco“ инкапсулатори су пројектовани 
модуларно, што допушта прилагођавање 
опреме Вашим потребама и комбиновање 
„Nisco“ јединица са oсталом опремом у Вашој 
лабораторији.

Електростатички потпомогнуто распршавање 
(„Electrostatically Assisted Sprying“)
Електрични напон потпомаже истезање капљица са врха 
игле у желатинозни раствор и изазива њихов пад са игле 
пре него што оне нарасту до величине када саме падају 
услед сопствене тежине.



Системи са више 
млазница

„Nisco“ Вам поред уређаја са једном млазницом нуди и 
разноврсне уређаје са више млазница (до максимално 
300 уграђених млазница).

Са системима са више млазница можете сразмерно да 
увећате размере Вашег процеса (scale up) пошто све 
инсталисане млазнице раде паралелно.



 „Nisco“ жели да Вам помогне са
уређајем прилагођеним Вашим 
потребама!

Биотехнологија нпр. инкапсулација микроорганизама

Инжењеринг ткива нпр. прикривање имуног система

Технологија хране нпр. прикривање укуса

Животна средина нпр. третман контаминираног земљишта

Формулисање лекова нпр. контролисано отпуштање лекова

Козметика нпр. успорено опажање мириса

Пољопривреда нпр. производња вештачког семена

„Nisco“ уређаји за инкапсулацију омогућавају 

производњу перли следећег опсега величина:

Тип „Nisco“ уређаја Опсег величине перле (mm)

Var. J30 0,005 до  0,15 

Var. V1 0,15 до  1,5 

Vibrating Units 0,15 до  1,5 

Var. J1 0,5 до  1,4 

Var. W1/W10 1,5 до  4

 Са којом врстом 
микроинкапсулације 
се бавите?
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