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1  TEORETICKÝ ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Plazma je soubor nabitých i neutrálních částic v různých kvantových stavech, 

o kterém platí, že jeho prostorový náboj v dostatečně velkém objemu je přibližně 

roven nule. Částicemi se v této definici rozumí nejen elementární částice, jako jsou 

např. elektrony, ale také ionty, neutrální atomy a molekuly. Rozlišujeme plazma 

izotermické (ionizováno je téměř 100 % částic), pro které platí, že všechny typy 

částic mají střední kinetickou energií charakterizovanou teplotu, a neizotermické 

(ionizováno je do 10 % částic), ve kterém teplota elektronů převažuje nad teplotou 

ostatních typů částic. Vznik jednoho nebo druhého typu plazmatu závisí především 

na způsobu, jakým byla plazmatu dodávána energie [1].  

1.1 MECHANISMUS VZNIKU ELEKTRICKÉHO VÝBOJE VE VODNÉ 

FÁZI 

Výboje v roztocích jsou známé již od roku 1900, kdy se objevily jako nežádoucí 

v transformátorech, proto se zabývalo hledáním olejů, tak aby k výbojům 

nedocházelo. Od roku 1970 se začalo zkoumat opačným směrem a to jak výboj 

v kapalné fázi generovat. Avšak k velkému zájmu se výboje v kapalné fázi dostávají 

až od roku 2005. Samotný mechanizmus vzniku elektrického výboje v kapalinách je 

však velmi složitý soubor několika dějů, které nejsou do dnešní doby detailně 

známy. Všeobecně byly navrženy dvě teorie vzniku výboje v kapalinách, jednou 

z nich je tzv. tepelná (bublinová) teorie, a druhá se nazývá teorie elektronová [4, 5].  

U tepelné teorie se předpokládá, že vložené vysoké elektrické pole způsobuje 

vysokou proudovou hustotu, při které dochází k ohřívání a vypařování kapaliny 

(Jouleův efekt). Důsledkem vypařování kapaliny se tvoří bubliny, uvnitř kterých 

díky intenzivnímu elektrickému poli vzniká vysoký potenciálový gradient, ten 

následně působí výboj a ionizaci par kapaliny v bublině. Podle posledních 

experimentálních výsledků se ukazuje, že výboj běží podél rozhraní kapalina-plyn 

až do určité velikosti bubliny, pak přeskakuje do objemu napříč bublinou. Velký vliv 

hraje vodivost a další vlastnosti kapaliny [2, 4, 6, 7].  

Podle elektronové teorie jsou vlivem vysokého elektrického pole urychlovány 

volné elektrony na hraně systému – v podstatě se jedná o analogii Townsendovy 

teorie pro vznik výboje v plynné fázi. Elektricky urychlené volné elektrony se 

mohou srážet s okolními molekulami a ionizovat je, takto produkují více volných 

elektronů způsobujících lavinu elektronů („streamerový“ nebo plazmový kanál), 

která vede k průrazu vody. Z nejnovějších experimentálních výsledků aktuálních 

publikací, se ukazuje, že tato teorie platí jen pro sub nanosekundové pulzní výboje. I 

když výboj vypadá jako streamerový, tak díky fotoionizaci vody je primárně tvořena 

plynná fáze a následně výboj, což odpovídá tepelné teorii [2, 4, 6]. 

V posledních pár letech proběhlo mnoho podrobných výzkumů detailního vzniku 

výboje v kapalinách pro různé konfigurace a různé zdroje elektrického napětí.  
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1.2 MORFOLOGIE STREAMERŮ, RÁZOVÉ VLNY 

Během výboje vznikají plazmové kanály, neboli ,,streamery‘‘, které následně 

způsobují generaci rázových vln. Obr. 1 znázorňuje a popisuje experiment 

prováděný v destilované vodě s aplikací pulzního napětí 20 kV s délkou 

pulzu 10 µS. V předvýbojové fázi se tvoří neprůhledná oblast, je to oblast s nízkou 

elektronovou hustotou. Zapálením výboje dochází k produkci primárních streamerů, 

které se rozvíjí do sekundárních streamerů. Kolem sekundárních streamerů dochází 

k tvorbě rázových vln, které se kumulují a putují do kapalné fáze. Po dosažení 

maximalní délky streamrů začíná výboj dohasínat s následnou tvorbou plynné fáze 

ve streamrech. Důsledkem odražených rázových vln se z plynných částic v kanálech 

tvoří bubliny putující do objemu kapalné fáze [8].    

 
Obr. 1: Popis rozvoje streamerů a dalších dějů probíhajících v jejich okolí [8].   

Elektrickým výbojem generovaná rázová vlna je např. používána v zařízení 

litotryptor určenému k drcení ledvinových kamenů. Rázová vlna může také narušit 

buněčnou strukturu sinic a bakterií ve vodě, což se dá využít při čistění vod či 

sterilizaci. V současné době probíhá i výzkum aplikace rázových vln generovaných 

pulzními elektrickými výboji v kapalinách na destrukci rakovinových buněk [3].  

1.3 DIAFRAGMOVÁ KONFIGURACE 

Princip tohoto výboje byl dříve nazýván jako tzv. bezelektrodový výboj, protože 

bariéra není v přímém kontaktu s elektrodami. Pokud je mezi dvěma planárními 

elektrodami ponořenými v kapalině umístěna diafragma s malou dírkou, která oddělí 

dva elektrodové prostory, pak se na této štěrbině tvoří velmi vysoká intenzita 

elektrického pole. Energie elektrického pole je koncentrována na hraně systému, a 

v tomto případě je hrana systému představována štěrbinou v diafragmě. Vlivem 

velké proudové hustoty v otvoru v diafragmě dochází k rychlému lokálnímu 

zahřívání kapaliny a tvorbě mikrobublin. Při dostatečně silném elektrickém poli se 

plazma začíná generovat v mikrobublinách a následně dochází k zapálení výboje 

v mikrobublině. Z dírky se ve směru ke katodě a anodě začínají tvořit ionizační 
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plazmové kanálky, tzv. negativní a pozitivní „streamery“, které nedosahují až 

k elektrodám. Velmi důležitým jevem je, že bublinky během výboje expandují a 

v docela krátkém čase zmizí (kavitují). Když bublinky s výbojem existují, výbojový 

proud je vysoký a odpor je nízký. Ale když bublinky expandují a výboj zhasne, 

výbojový proud klesá a na druhou stranu odpor rapidně stoupá. Následně se vše 

opakuje. Charakter výboje je tedy „kvazipulzní“, dochází k němu i při aplikaci 

stejnosměrného napětí. Výboj střídavě hoří a nehoří, v závislosti na jeho bublinkách 

[9, 10, 11, 12, 13]. Na Obr. 2 je vyobrazen katodový a anodový prostor reaktoru 

s diafragmovou konfigurací s příslušnými plazmovými kanálky. 

 
Obr. 2: Schéma stejnosměrného diafragmového výboje s plazmovými kanálky: 

1 – anoda, 2 – katoda, 3 – negativní „streamery“, 4 – pozitivní 

„streamery“, 5 – výbojová komora rozdělená přepážkou s diafragmou na 

dvě části vyplněná vodivou kapalinou [11].  

Problémem této konfigurace je nalezení správného materiálu diafragmy, tak aby 

nedocházelo k brzkému opotřebovávání okolí dírky, které je velmi namáhané 

výbojem. Vlivem výboje může dojít k různým deformacím dírky, které ovlivňují 

průběh výboje a další děje s ním spojené, např. může způsobovat přečerpávací efekt 

v zapojení, které tento efekt primárně nepodporuje. Materiál diafragmy musí být 

pečlivě vybírán také z hlediska inertnosti na používanou kapalinu. Významná je také 

podmínka dostatečné pevnosti materiálu diafragmy kvůli rázovým vlnám 

generovaným během výboje. V neposlední řadě je zde také podmínka dosažení 

požadované kvality otvoru diafragmy, otvor musí být souměrný, hrany by měly být 

hladké.  
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2  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální část této práce byla rozdělena do dvou podkapitol. Hlavní částí 

(Experiment 1) bylo důkladné sledování jednotlivých fází generace nízkoteplotního 

výboje pomocí elektrických charakteristik výboje v roztocích elektrolytu za různých 

podmínek. Byly měněny podmínky generace výboje pomocí různého uspořádání 

experimentu (reaktory, elektrody, diafragmy, konfigurace) a okolních podmínek 

(druh a vodivost elektrolytu). Druhá část byla zaměřena na aplikaci nízkoteplotního 

plazmatu k úpravě uhlíkových nanotrubek v různých roztocích.    

2.1 EXPERIMENT 1 

Nízkoteplotní výboj v roztocích byl generován v různých vsádkových reaktorech. 

Každý reaktor byl rozdělený přepážkou s diafragmou na dvě elektrodové části. 

V obou částech reaktoru byly umístěny elektrody, na které bylo pomocí napěťového 

zdroje přiváděno stejnosměrné napětí. Oba elektrodové prostory reaktoru byly 

naplněny roztokem stejného elektrolytu. Do elektrického obvodu byl připojen 

osciloskop, pomocí kterého se snímalo napětí, proud, zvuk, světlo a záznam ICCD 

kamery.  

 

Obr. 3 : Zapojení experimentu. 1 – počítač s programem Andor iStar ovládajícím 

rychlou kameru; 2 – pulzní generátor; 3 – čtyřkanálový osciloskop LeCroy 

LT374L; 4 – vysokonapěťová sonda ELDITEST GE 3830 30 k, 1:1000; 5 – zdroj 

stejnosměrného (DC) napět; 6 – ICCD kamera s objektivem Cosmicar/Pentax 

TV Lens 50 mm, 1:2,8; 7 – výbojový reaktor; 8 – lampička [14]. 

Diagnostika za pomocí záznamu rychlé ICCD kamery byla prováděna se 

zapojením experimentu, které je zobrazeno a popsáno na Obr. 3. K osciloskopu byl 

připojen také pulzní generátor, který spouštěl záznam ICCD v okamžiku dosažení 

nastavené hodnoty proudu. Pro generaci vysokého napětí se používal zdroj 

stejnosměrného (DC) napětí sestavený na Fakultě chemické VUT v Brně budící 

stejnosměrné napětí v rozmezí 0 – 2,8 kV a střední proudy o velikosti do 300 mA. 

Pro jednotlivé experimenty se používaly tři různé reaktory lišící se velikostí a 

konfigurací. Diafragmy se používaly vyrobené z PET materiálu a keramických 
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frézovaných desek materiálu Shapal-MTM zhotovenych v tloušťkách 0,3; 0,7; 1,0; 

1,5 a 2,0 mm. Dírky ve středu diafragmy byly o průměrech 0,3; 0,6 a 1,0 mm. Pro 

tvorbu roztoků elektrolytů potřebných k měření diagnostiky elektrického výboje v 

roztocích byl použit primárně chlorid sodný o vodivostech v rozmezí 200 – 1000 µS. 

Pro porovnání vlivu rozdílnosti druhu elektrolytu na elektrické charakteristiky, byly 

také použity roztoky síranu sodného a fosforečnanu sodného o vodivosti 400 µS. 

2.2 EXPERIMENT 2 

Uhlíkové nanotrubky mají unikátní vlastnosti, které se dají využít k mnoha 

aplikacím v řadě průmyslových odvětví. Jedním z hlavních problémů je tvorba 

aglomerátů, což je při zpracování negativní. Tato část experimentu se proto zaměřila 

na využití diafragmového výboje v roztocích elektrolytu k dispergaci uhlíkových 

nanotrubek.   

Aby bylo zajištěno optimální konfigurační nastavení pro úpravu nanomateriálů, 

používá se ke generaci výboje speciálně vytvořený reaktor podle schématu na Obr. 

4. Jedná se o skleněnou trubici zahnutou do tvaru písmene U, kde je v dolní části 

umístěna diafragmová přepážka s dírkou, ve které dochází ke generaci výboje. Do 

každé větve trubice je umístěna platinová elektroda, na kterou je přiváděno vysoké 

napětí, a reaktor je zalit roztokem. Tvar reaktoru je volen záměrně z důvodu 

současného promíchávání roztoku s nanočásticemi během pokusu, ke kterému 

dochází díky tvorbě bublinek během výboje.  

   
Obr. 4: Vlevo: schéma výbojového reaktoru: 1 - anoda, 2 - katoda, 3 - dielektrická 

bariéra s dírkou, 4 - elektrolytický roztok s uhlíkovými nanotrubkami, 

vpravo: reálná fotografie reaktoru. 

Napětí přiváděné na elektrody umístěné v elektrodových prostorech naplněných 

elektrolytickým roztokem s rozmíchanými nanotrubkami bylo generováno pomocí 

nepulzního stejnosměrného zdroje poskytujícího napětí v rozmezí 0 ÷ 2,8 kV. Pro 

úpravu pomocí diafragmového výboje byly zvoleny tenké vícevrstvé uhlíkové 

nanotrubky Série NANOCYL® NC7000 ™. Uhlíkové nanotrubky NC7000 ™ se 

míchaly s roztokem elektrolytu v koncentracích 0,4 ÷ 2,6 g/l. Jako roztoky 

elektrolytu byly používané vodné roztoky alkoholů s přídavkem chloridu draselného 

(na zvýšení vodivosti) a ředěné organické kyseliny (kys. mravenčí a kys. octová).  
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3  VYBRANÉ VÝSLEDKY 

3.1 V-A CHARAKTERISTIKA ROZTOKŮ ELEKTROLYTŮ 

V-A charakteristiky generace stejnosměrného diafragmového výboje v roztocích 

elektrolytů dělíme do tří fází. V první fázi dochází pouze k elektrolýze roztoku, se 

zvyšujícím se vstupním napětím nastává fáze tvorby mikrobublin a bublin a v 

okamžiku dosažení napětí, dostatečného k vytvoření výboje, nastává fáze výbojová. 

Jednotlivé fáze V-A charakteristiky jsou znázorněny na Obr. 5. 

Pokud je do roztoku přiváděno napětí, probíhá elektrolýza roztoku, dochází 

tedy k usměrněnému pohybu iontů roztokem. Se zvyšujícím se přiváděným napětím 

se mírně zvyšuje procházející proud. Dalším zvyšováním napětí dochází díky velké 

proudové hustotě iontů v okolí diafragmy k zahřívání elektrolytu a tvorbě 

mikrobublin či bublin. V úseku křivky, kdy se tvoří bubliny a  mikrobubliny, 

dochází na V-A charakteristice ke snížení růstu proudu se zvyšujícím se napětím. 

Počátek tvorby bublin a mikrobublin je znázorněn červeným bodem na Obr. 5. Což 

je způsobeno právě tvorbou bublin a mikrobublin, kdy právě při jejich vzniku 

dochází ke snížení procházejícího proudu. Zelený bod na Obr. 5 je chvíle, kdy 

dochází k zaznamenání prvního náznaku zapálení výboje, nijak nevybočuje z křivky 

stoupání proudu popisující tvorbu bublin a mikrobublin. Počáteční výboj lze 

identifikovat z příslušného průběhu časových závislostí proudu, díky jeho typickému 

píku tvořenému vysokým nárůstem proudu během výboje. Výbojový pík v úseku 

časového záznamu, z kterého je tvořen bod V-A charakteristiky, je zprůměrňováním 

hodnot proudu a napětí ve V-A charakteristice zanedbaný. S dalším zvyšováním 

napětím, kdy výboj vzniká stále častěji, proud prudce narůstá. Ve výbojové fázi tedy 

dochází na křivce k prudkému nárůstu proudu se zvyšujícím se napětím.  

Všechny body V-A charakteristiky na Obr. 5 jsou tvořeny průměrnými 

hodnotami časových závislostí proudu a napětí. Díky časovým závislostem lze 

podrobně identifikovat jednotlivé probíhají děje. K některým bodům vyznačeným na 

V-A charakteristice na Obr. 5  jsou níže na Obr. 6 uvedeny časové záznamy proudu 

včetně spínání a snímku ICCD kamery, které detailně popisují jednotlivé probíhající 

děje. Jednotlivé body nemusí být součástí V-A křivky, jelikož během záznamu 

probíhal také statistický záznam několika časových závislostí při určité hodnotě 

napětí. V tomto případě jsou body V-A charakteristiky při daném napětí 

průměrnými hodnotami několika časových závislostí proudu a napětí při určité 

hodnotě vstupního napětí nastavené na napěťovém zdroji. Statistický záznam při 

jedné hodnotě napětí probíhal z důvodu zachycení všech probíhajících dějů ICCD 

kamerou. Spínání ICCD kamery bylo nastavováno na určité změny a také byly 

zkoumány děje na obou polaritách diafragmy. 
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Obr. 5: V-A charakteristika s vyznačenými body, které dále popisují 

probíhající děje. Měřeno ve velkém reaktoru s 5 l roztoku elektrolytu 

NaCl o vodivosti 300 µS s použitím keramické diafragmy tloušťky 0,6 mm 

s průměru dírky 0,4 mm. 

 

Časová závislost proudu při nastaveném vstupním napětí 0,7 kV je zobrazena 

nahoře vlevo na Obr. 6 a odpovídá bodu 2 V-A křivky. Jak je vidět, velikost proudu 

se pohybuje kolem 19 mA a v časem 2,5 ms záznamu najednou nastane prudký 

pokles proudu na 5 mA; tento pokles je způsoben tvorbou bubliny v diafragmě. 

Dosud při zvyšování napětí docházelo v okolí diafragmy pouze k elektrolýze. Díky 

vysoké proudové hustotě v oblasti diafragmy došlo k zahřívání přítomného roztoku 

a k tvorbě bubliny. V okamžiku tvorby bubliny se zvýší odpor na diafragmě, který 

má za následek daný pokles proudu. Bublina v diafragmě se zvětšuje a následně se 

uvolní do okolí. S uvolněním bubliny z diafragmy se proud opět vrací na původní 

hodnotu. Zpětné navýšení proudu je malinko pomalejší děj než samotný vznik 

bubliny. Vytvořená bublina je zachycena ICCD kamerou nahoře vpravo Obr. 6. 

Snímání diafragmy je provedeno v negativní polaritě.  

Bod 3 V-A křivky na obrázku Obr. 5 popisuje časová závislost proudu ve středu 

na obrázku Obr. 6. Jak je vidět proud se pohybuje kolem 25 mA, než se začne tvořit 

bublina, poté klesne na 5 mA. Fotografie ve středu vpravo na Obr. 6 zachycuje zánik 

bubliny a proudění roztoku. Kamera snímala záznam 1 ms. 

Objevující se výboj v bodě 5 V-A křivky na Obr. 5 popisuje časový záznam 

proudu a fotografie dole na Obr. 6. V čase 3 ms je vidět prudký nárůst proudu 

způsobený zapálením výboje. Výboj trvá cca 3 ms a následně nejspíš se vznikem 

bubliny zaniká. Výboj nám dokazuje přiblížená část okolí dírky fotografie ICCD 

kamery, kde je jasně viditelný zářící kanál vycházející z dírky diafragmy. Pokud 

použijeme roztok NaCl 300 µS s diafragmou tloušťky 0,6 mm a průměrem 0,6 mm 

je zápalné napětí potřebné ke generaci výboje cca 1,6 kV.       
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Obr. 6: Vlevo: Časové průběhy proudu a znázorněné sepnutí snímání kamery, 

Vpravo: Fotografie ICCD kamery, odpovídající shora bodům 2, 3 a 5          

V-A charakteristiky Obr. 5 
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3.2 VLIV VZDÁLENOSTI ELEKTROD 

Pro zvyšující se vzdálenost katody od diafragmy jsou vybrané V-A charakteristiky 

uvedeny na Obr.7. Jednotlivé křivky se mezi sebou vzájemně protínají, což 

nenapovídá o nějakém významném vlivu vzdálenosti na tvar či polohu V-A křivky.  

 
Obr. 7: Porovnání V-A charakteristik s různou vzdáleností katody od diafragmy 

pro roztok elektrolytu NaBr s vodivostí 350 µS a PET diafragmou 

s průměrem dírky 0,4 mm [14]. 

 

Pokud položíme zápalná napětí do závislosti na vzdálenosti od diafragmy 

(viz Obr. 8) vidíme, že zhruba ve vzdálenosti 4 cm jsou hodnoty zápalných napětí 

nejnižší. V případě vyšších vzdáleností elektrody jak 4 cm od diafragmy dochází ke 

zvyšování zápalných napětí, což platí i v případě nižších vzdáleností elektrody jak 

4 cm od diafragmy. Nabité částice vlivem napětí proudí z elektrody k diafragmě ve 

tvaru kužele. Vzdálenost elektrody 4 cm od diafragmy s průměrem 0,4 mm bude 

ideální vzdáleností, kdy hrot kužele směřuje do diafragmy a je potřeba nejnižší 

napětí pro zapálení výboje. Podobnou závislost jako je v případě zápalného napětí 

můžeme sledovat i v případě počátku generace bublin.  
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Obr. 8: Porovnání zápalných napětí v závislosti na vzdálenosti elektrod od 

diafragmy pro roztok elektrolytu NaBr s vodivostí 350 µS a PET diafragmou 

s průměrem dírky 0,4 mm. 

3.3 VLIV VLASTNOSTI DIAFRAGMY 

Diafragma může být vyrobena z různých materiálů v rozdílné tloušťce a také průměr 

dírky může být odlišný. Tyto parametry diafragmy mají vliv na jednotlivé děje, 

probíhající před a během generace výboje právě proto, že probíhají v otvoru 

diafragmy a její těsné blízkosti.   

Rozdílný průměr dírky v diafragmě je zkoumán pro tři různé tloušťky 

keramických diafragm, jejich V-A charakteristiky jsou uvedeny na Obr. 9. V grafu 

je vidět závislost pro tloušťku 0,3 mm, kdy můžeme pozorovat, že se zvyšujícím se 

průměrem dírky v diafragmě se celá V-A křivka posouvá nahoru k vyšším proudům. 

To je způsobeno tím, že čím větší průměr dírky je, tím více částic s nábojem může 

procházet diafragmou mezi elektrodovými prostory v reaktoru. Proudová hustota je 

však menší, proto je třeba vyššího celkového proudu pro generaci bublinek, v nichž 

je následně zapálen výboj. Můžeme také pozorovat, že křivky v oblasti s čím dál 

častějším až téměř pravidelným výbojem strmě stoupají nahoru. Modrá křivka, 

zobrazující vždy závislost pro průměr 0,3 mm, zůstává v o něco nižších hodnotách 

napětí. Což se jeví tak, že hodnota napětí začíná být limitovaná průměrem 

diafragmy. Zvyšující se průměr diafragmy však nemá žádný přímý vliv na hodnotu 

napětí počátku generace bublin a na hodnotu zápalného napětí. 
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Obr. 9 : Graf V-A charakteristik s tloušťkou diafragmy 0,3 mm a rozdílným 

průměrem s body označující počátek generace bublin a zápalné napětí. Měřeno 

v malém reaktoru se 100 ml roztoku elektrolytu NaCl o vodivosti 275 µS. 

Tří vybrané tloušťky pro průměr dírky 0,3 mm jsou porovnány a Obr. 10 

pomocí jejich V-A charakteristik. Vidíme, že se zvyšující se tloušťkou diafragmy se 

V-A křivka posunuje celá dolů. Čím větší je tloušťka diafragmy, tím nižší hodnoty 

proudu prochází při stejném napětí. Tuto závislost lze logicky vysvětlit tím, že čím 

je tloušťka diafragmy větší, tím větší tvoří odpor v obvodu a následně prochází 

méně proudu. Se zvyšující se tloušťkou diafragmy se V-A křivka v oblasti před 

zapálením výboje téměř nemění. To je způsobeno tím, že hodnoty proudu 

ve výbojové části jsou vysoké. Pokud se však blíže zaměříme na předvýbojovou 

oblast V-A charakteristiky, jejíž detailní pohled je na Obr. 11, můžeme pozorovat 

stejný trend jako v oblasti výboje. Celá křivka se posouvá s vyšší tloušťkou 

diafragmy k nižším proudům. I při elektrolýze tedy prochází diafragmou s menší 

tloušťkou vyšší proud než diafragmou s tloušťkou vyšší. V okamžiku počátku 

generace bublin, které jsou v grafu vyznačené žlutě, lze sledovat mírný pokles 

proudu u všech zobrazených křivek. To je způsobeno tím, že v okamžiku generace 

mikrobublin a bublin dochází k poklesu procházejícího proudu. K poklesu proudu 

dochází díky tvorbě bublin, které působí jako odpor. Bubliny se se zvyšující 

tloušťkou diafragmy začínají generovat při vyšších hodnotách napětí s nižšími 

proudy. Čím vyšší tloušťka diafragmy při stejném průměru dírky je, tím větší 

množství kapaliny je obsaženo uvnitř diafragmy, z toho důvodu je potřeba dodat 

vyšší napětí k dostatečnému zahřátí této kapaliny. Toto nám potvrzují i měření pro 

průměr dírky 0,6 mm.  
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Obr. 10: Graf V-A charakteristik v keramické diafragmě s průměrem dírky 0,3 mm 

s porovnání rozdílné tloušťky s vyznačenými body zápalného napětí. Měřeno 

v malém reaktoru se 100 ml roztoku elektrolytu NaCl o vodivosti 275 µS. 

 
Obr. 11: Detailní graf V-A charakteristik zobrazující počátek generace bublin v 

keramické diafragmě s průměrem dírky 0,3 mm s porovnání rozdílné tloušťky 

a vyznačením počátku generace bublin. Měřeno v malém reaktoru 

se 100 ml roztoku elektrolytu NaCl o vodivosti 275 µS.  

Závislost napětí počátku generace bublin na tloušťce diafragmy je uvedena na 

Obr. 12. Z grafu je patrné, že se zvyšující se tloušťkou diafragmy je potřeba vyšší 

napětí pro počátek generace výboje, tato závislost je lineární. Také vidíme, že pro 

průměr diafragmy 0,6 mm je závislost strmější. Obě křivky se protínají v tloušťce 

cca 0,8 mm. 
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Obr. 12: Graf závislosti napětí počátků generace bublin na tloušťce diafragmy pro 

průměr dírky 0,3 mm a 0,6 mm. Měřeno v malém reaktoru se 100 ml roztoku 

elektrolytu NaCl o vodivosti 275 µS. 

 

Pro vyšší tloušťku diafragmy je potřeba dodat vyšší napětí, aby došlo k zapálení 

výboje. Graf na Obr. 1311 udává závislost zápalného napětí na tloušťce diafragmy. 

Závislost hodnot popisuje křivka a zápalné napětí se zvyšující se tloušťkou 

diafragmy roste v podstatě lineárně.  

 

 
Obr. 13: Graf závislosti zápalného napětí na tloušťce diafragmy pro průměr dírky 

0,3 mm a 0,6 mm. Měřeno v malém reaktoru se 100 ml roztoku elektrolytu 

NaCl o vodivosti 275 µS. 
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3.4 VLIV ROZTOKU ELEKTROLYTU 

Graf na Obr. 14 zobrazuje graf V-A charakteristik pro stejné vodivosti pro měření s 

diafragmou tloušťky 0,7 mm s dírkou o průměru 0,6 mm.  Z křivek je vidět, že se 

zvyšující se vodivostí se křivka posouvá k vyšším proudům a nižším napětím. Se 

zvyšující se vodivostí se zvyšuje množství částic schopných vést proud, což nám 

vysvětluje posun k vyšším proudům. Čím větší proud a více částic prochází dírkou 

v diafragmě, tím rychleji se zahřívá roztok v okolí diafragmy. Díky rychlejšímu 

zahřívání roztoku v okolí dírky, dochází k počátku generace bublin při nižším 

napětí. Pokud diafragmou proudí více částic s vyšší energií, dochází snáze 

k nahromadění dostatečné energie a zapálení výboje při nižší hodnotě napětí.  Tím 

se vysvětluje posun V-A křivky k nižším napětím. 

 
Obr. 14: Graf V-A charakteristik pro různé vodivosti roztoku NaCl s červeně 

označenými body počátku generace bublin a žlutě označenými zápalnými 

napětími. Měřeno s keramickou diafragmou tloušťky 0,7 mm a 

středovou dírkou o průměru 0,6 mm v malém reaktoru (100 ml). 

 

Hodnoty napětí počátku generace bublin pro tři různé diafragmy jsou uvedeny 

v závislosti na vodivosti v grafu na Obr. 15. Se zvyšující se vodivostí je potřeba 

nižší hodnota napětí pro počátek generace bublin. Body uvedené v  grafu na Obr. 15 

jsou proloženy lineární závislostí. Napětí počátku generace bublin pro vodivost 

1000 µS už se moc neliší od hodnoty pro vodivost 750 µS. Vodivost má vliv na 

snížení napětí počátku generace bublin pouze do určité vodivosti (v našem případě 

cca 750 µS), další zvyšování vodivosti už jej nesníží. 
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Obr. 15: Graf závislostí počátku generace bublin na vodivosti roztoku NaCl. 

 

Hodnoty zápalných napětí pro tři různé diafragmy jsou položeny v závislosti na 

vodivosti v grafu na Obr. 16. Křivky prokládající body zápalných napětí ukazují 

lineární závislost. Zápalné napětí tedy lineárně klesá se zvyšující se vodivostí 

roztoku elektrolytu. 

 

 
Obr. 16: Graf závislostí zápalného napětí na vodivosti roztoku NaCl. 
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3.5 APLIKACE VÝBOJE VE VODNÉM ROZTOKU NA UHLÍKOVÉ 

NANOTRUBKY 

Pokud jsou uhlíkové nanotrubky rozmíchány ve vodivém roztoku a vystaveny 

diafragmovému výboji, dochází k jejich rozmotání a rozprostření do většího 

prostoru kapaliny. Na Obr. 17 můžeme vidět rozmotané nanotrubky po celkem 

20 minutách výboje. Na snímku vlevo je zachycena vodovodní voda s uhlíkovými 

nanotrubkami po pokusu z katodového prostoru. Na snímku vpravo vidíme 

vodovodní vodu s uhlíkovými nanotrubkami po pokusu z anodového prostoru. 

V katodovém prostoru se rozpletené nanotrubky drží spíše na hladině a mají 

tendenci se spojovat do plovoucích aglomerátů. V anodovém prostoru na snímku 

vpravo většina rozpletených nanotrubek naopak klesá ke dnu a spojuje se do 

chuchvalců. Na povrchu plave jen malé množství rozmotaných nanotrubek. Na 

rozmotání uhlíkových nanotrubek, má tedy velký vliv i polarita výboje. 

  
Obr. 17: 2,6 g/l  NC 7000 ve vodovodní vodě o vodivosti 500 µS v každé 

reaktorové části, diafragmová přepážka s tloušťkou 1 mm a průměrem 

0,3 mm, 5 minut výboj s proudem 200 mA a 15 minut s proudem 100 mA, 

snímek vlevo: katodový prostor, vpravo: anodový prostor 

   
Obr. 18: Snímek 0,4 g/l NC 7000 ve vodovodní vodě o vodivosti 500 µS, 

vlevo: pouze promícháno, vpravo: po 3 min ohřevu a 20 min varu 

Na Obr. 18 vidíme výsledky pokusu, porovnání vlivu varu kapaliny na rozmotání 

uhlíkových nanotrubek. Na snímku vlevo nanotrubky smíchány s vodovodní vodou 

tvoří většinou velké těžké aglomeráty klesající ke dnu. Na snímku vpravo je stejné 

množství nanotrubek promíchaných ve vodovodní vodě vystaveno 20 minutám varu, 

opět vidíme velké těžké slepence na dně. Porovnáním těchto dvou snímků je zcela 

jasné, že var kapaliny nemá žádný vliv na rozmotání uhlíkových slepenců.  
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Obr. 19: Vlevo: 1,33 g/l NC 7000 ve vodovodní vody o vodivosti 500 µS a 

vystaveno 5 minutám ultrazvuku, vpravo: 1,33 g/l NC 7000 ve vodovodní 

vodě o vodivosti 500 µS, katodový prostor s diafragmovou přepážkou tloušťky 

1 mm a průměrem 0,3 mm, 5 minut výboj s proudem 200 mA a následně 15 

minut s proudem 100 mA  

Na Obr. 19 jsou pořízeny snímky nanotrubek vlevo pouze rozmíchané ve vodě 

vpravo upravené ultrazvukem. Nanotrubky upravené ultrazvukem jsou více 

v prostoru a rozpletenější.  

  

Obr. 20: Snímky pořízené pomocí elektronového skenovacího mikroskopu 

vlevo: 0,4 g/l NC 7000 ve vodovodní vodě, vpravo: 1,33 g/l NC 7000 

v 0,25 M roztoku KCl a upraveno výbojem v anodovém prostoru s 

diafragmovou přepážkou tloušťky 1 mm a průměrem 0,3 mm 5 minut. 

 Částečné rozplení slepenců uhlíkových nanotrubek dokazují také snímky 

elektronového mikroskopu na Obr. 20. Na levé straně snímek zachycující uhlíkové 

nanotrubky NC 7000 rozmíchané ve vodě bez jakékoli úpravy a na pravé straně 

uhlíkové nanotrubky upravené pomocí diafragmového výboje. Je vidět, že na 

snímcích vpravo zasahují nanotrubky více do prostoru a nejsou na sobě tak 

nahuštěny. 
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Obr. 21: 0,66 g/l NC 7000 v 10 % roztoku kyseliny octové s vodivostí 1800 µS a 

upraveno výbojem s diafragmovou přepážkou tloušťky 1 mm a průměrem 

0,3 mm 10 minut vlevo: katodový prostor vpravo: anodový prostor. Snímky 

pořízené od promíchání v čase 0, 10 a 60 minut. 

Na Obr. 21 je porovnání sedimentace upravených uhlíkových nanotrubek 

v různém elektrodovém prostoru výbojem v 10% kyselině octové. V anodovém 

prostoru dochází k mnohem lepší úpravě, tedy rozpletení uhlíkových nanotrubek, jak 

v prostoru katodovém. To je nejspíš způsobeno přečerpávacím efektem diafragmy, 

kdy současně dochází i k proudění upravených nanočástic do anodového prostoru.  

Můžeme vidět, že do deseti minut sedimentuje 90 % částic upravených v katodovém 

prostoru, je však zřetelné, že i tak zaujímají nanotrubky více prostoru jak nanotrubky 

neupravené. Nanotrubky upravené v anodovém prostoru po 10 minutách sedimentují 

maximálně o 10 % a po 60 minutách maximálně o 50 %. I tak jsou vidět částice 

v kapalině nad shlukem nanotrubek, které jsou stále rozprostřeny v kapalině.  Test 

sedimentace, byl prováděn po 5 měsících od úpravy, je tedy jasné, že tento efekt je 

dlouhodobý. 



 22 

4  ZÁVĚR 

Práce byla rozdělena na dvě experimentální části. První část byla zaměřena na 

diagnostiku diafragmového výboje generovaného ve vodných roztocích 

anorganických solí. Byly proměřeny časově rozlišené charakteristiky napětí a 

proudu doplněné o synchronizované snímky z rychlé ICCD kamery. Měření 

probíhala ve 4 l reaktoru s PET diafragmou a ve dvou malých reaktorech o objemu 

50 ml a 100 ml s keramickými diafragmami o třech různých průměrech dírky 

a několika tloušťkách. Jako elektrolyt se pro měření používal převážně roztok 

chloridu sodného o pěti různých vodivostech 200 – 1000 µS, byly použity také 

roztoky síranu sodného a fosforečnanu sodného s vodivostí 400 µS. Časově 

rozlišené závislosti volt-ampérových charakteristik se pořizovaly za postupného 

zvyšování napětí s kroky po cca 100 V. Zprůměrováním hodnot proudu a napětí z 

časových závislostí byli získány jednotlivé body V-A charakteristik.  

V-A charakteristika lze rozdělit do tří fází. První z nich je elektrolýza, druhou fází 

je tvorba bublin a mikrobublin a poslední fází je fáze výbojová. Všechny tyto fáze 

jsou podrobně popsány v této práci pomocí časově rozlišených záznamů a snímků 

ICCD kamery. Při postupném zvyšování napětí dochází v roztoku k elektrolýze až 

do okamžiku, kdy napětí dosáhne hodnoty počátku generace bublin. Bublina se 

v časovém záznamu proudu projeví tak, že v okamžiku její tvorby dochází ke 

snížení procházejícího proudu a v záznamu se objeví negativní pík. Dalším 

postupným zvyšováním napětí se dostáváme až k tzv. zápalnému napětí což je 

minimální napětí potřebné k zapálení výboje. Výboj se v časovém záznamu proudu 

projevuje svým skokovým nárůstem procházejícího proudu po dobu výboje. 

Hodnoty napětí počátku generace výboje a zápalné napětí slouží spolu s V-A 

křivkou k porovnávání vlivu jednotlivých parametrů nastavení. 

Jedním z porovnávaných parametrů byla vzdálenost elektrod od diafragmy. 

Vzdálenost elektrod od diafragmy má jen nepatrný vliv na napětí počátku generace 

bublin a na zápalné napětí. Bylo zjištěno, že nejideálnější vzdálenost elektrod pro 

PET diafragmu je 5 cm; od této vzdálenosti blíže či dále se potřebné napětí zvyšuje.  

Diafragma má své určité specifické vlastnosti (tloušťku, průměr, materiál), které 

můžeme měnit. Změna těchto vlastností může mít vliv na samotnou generaci výboje. 

Zvyšující se průměr diafragmy nemá žádný přímý vliv na hodnotu napětí počátku 

generace bublin a na hodnotu zápalného napětí.  Jednou z vlastností diafragmy je 

také její tloušťka. Čím vyšší tloušťka diafragmy při stejném průměru dírky je, tím 

větší množství kapaliny je obsaženo uvnitř diafragmy, z toho důvodu je potřeba 

dodat vyšší napětí k dostatečnému zahřátí roztoku, tak aby se začaly generovat 

bubliny. Pro vyšší tloušťku diafragmy je potřeba dodat vyšší napětí, aby došlo 

k zapálení výboje. V neposlední řadě je zde materiál diafragmy. Z výsledků 

vyplynulo, že materiál diafragmy nemá významný vliv na počátek generace bublin 

ani na počátek generace výboje. PET diafragma podléhá degradaci až vlivem výboje 

a v jeho průběhu vznikajících aktivních částic. Procházející proud bude s PET 
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diafragmou ovlivněn v případě déle trvajícího výboje důsledkem degradace okolí 

dírky. 

  Dalším možným parametrem nastavení je roztok elektrolytu a jeho vodivost.  

Vodivost roztoku jednoznačně snižuje napětí potřebné k počátku generace bublin i 

zápalné napětí. Tento jev lze pozorovat jen do vodivosti 750 µS, vyšší vodivost již 

nemá významný vliv na napětí počátku generace bublin ani na zápalné napětí. Aby 

byl roztok vodivým, musí obsahovat rozpuštěnu sůl. Druh soli určuje velikost a 

náboj iontů přenášejících proud.    Z porovnání tří solí s různým aniontem pro tři 

tloušťky diafragmy vyplývá, že počátek generace bublin bude nejvyšší u 

fosforečnanu střední u síranu a nejnižší u chloridu.  Pokud jde o zápalná napětí, tak 

zde nebyl prokázán jakýkoli vliv druhu aniontu. 

V druhé části práce jsem se zaměřila na možnost využití diafragmového výboje k 

rozmotání uhlíkových nanotrubek. Uhlíkové nanotrubky NANOCYL® NC7000 ™ 

jsou využívány v mnoha odvětvích. Jedná se o několikastěnné uhlíkové nanotrubky 

složené výhradně z atomů uhlíku, které díky Van der Waalsovým silám mají 

tendenci se shlukovat do svazků nebo aglomerátů, což je pro jeho využití v roztocích 

nežádoucí. Pomocí diafragmového výboje jsem se snažila zvýšit míru homogenizace 

v různých organických roztocích. Byl používán speciálně navržený reaktor ve tvaru 

U, který je konstruován tak, že během výboje dochází díky generaci bublin 

k současnému promíchávání roztoku s nanotrubkami. Jako elektrolytické roztoky se 

používaly vodovodní voda a vodné roztoky organických sloučenin jako ethanol, kys. 

mravenčí a kys. octová, do kterých se v případě potřeby zvýšit vodivost přidávalo 

malé množství chloridu draselného. IČ spektroskopie neprokázala žádné významné 

změny ve struktuře upravených uhlíkových nanotrubek. 

Výsledky měření prokázaly, že diafragmový výboj má pozitivní účinky na 

rozmotání shluků a aglomerátů uhlíkových nanotrubek. Primární účinek na 

rozmotání mají pravděpodobně rázové vlny generované výbojem. Ukázalo se, že 

záleží na elektrodové konfiguraci, kde opracování v anodovém prostoru má mnohem 

vyšší účinky, než opravování v katodovém prostoru. Účinky rozmotání uhlíkových 

nanotrubek  v roztoku jsou dlouhodobé a neztrácí svůj efekt ani po několika 

měsících.   
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6  ABSTRAKT 

Elektrický výboj v kapalinách je ve velké míře studován teprve několik desetiletí. 

Byla však objevena celá řada aplikací, kde se tento typ výbojů využívá. Přesný 

mechanizmus samotného zapálení výboje v roztocích není dosud znám, ačkoli v 

posledních několika letech došlo k velkému pokroku a přiblížením, z nichž některá 

jsou nastíněna v teoretické části práce. Tato práce je rozdělena na dvě 

experimentální části. První část se zabývá diagnostikou diafragmového výboje 

v roztocích elektrolytů a druhá část je zaměřena na jeho využití k rozpadu 

aglomerátů (vyšší homogenizaci distribuce) uhlíkových nanotrubek v roztocích. 

 V experimentu 1 se k diagnostice diafragmového výboje v roztocích elektrolytu 

používaly tři různě velké reaktory (4 l, 100 ml, 50 ml) s diafragmovou konfigurací. 

Všechny reaktory byly rozděleny dielektrickou přepážkou na dva elektrodové 

prostory, které se plnily roztokem elektrolytu, převážně chloridu sodného v pěti 

vodivostech. Jako další elektrolyt se používal síran sodný a fosforečnan sodný o 

vodivosti 400 µS. Do každého elektrodového prostoru byly umístěny nerezové či 

platinové elektrody, na které bylo pomocí zdroje přiváděno nepulzní stejnosměrné 

vysoké napětí až do 2,8 kV. Ke generaci výboje docházelo v dírce diafragmy či v 

jejím těsném okolí. Používané diafragmy byly vyrobeny z PET či z keramiky 

Shapal-MTM s proměnou tloušťkou 0,2 mm až 2 mm s jedním centrálně umístěným 

otvorem (dírkou) o vnitřním průměru 0,2 mm až 1,5 mm.  Diagnostika probíhala 

pomocí časových záznamů proudu a napětí s doplněním synchronizovaných snímků 

z ICCD kamery, které byly zapojeny do čtyřkanálového osciloskopu. Měření byla 

prováděna za postupného zvyšování napětí s kroky po cca 100 V pro následnou 

tvorbu V-A charakteristiky. V-A charakteristika byla používána jako hlavní ukazatel 

pro porovnávání vlivu různých parametrů na výboj a děje probíhající před a během 

generace výboje v roztocích elektrolytu. 

 V-A charakteristiku lze popsat pomocí tří dějů probíhajících v roztoku 

elektrolytu za postupného zvyšování napětí. Za postupného zvyšování napětí 

v roztoku dochází nejdříve k elektrolýze. Další fáze je tvorba mikrobublin či bublin, 

která je na křivce charakteristická mírným poklesem nárůstu procházejícího proudu. 

Prudkým nárůstem procházejícího proudu je zase charakteristická poslední fáze a to 

výbojová fáze. Všechny fáze jsou popsány časovými průběhy proudu a napětí a 

doplněny fotografickými záznamy z rychlé ICCD kamery. V-A charakteristika byla 

zvolena jako jeden z nejlepších ukazatelů pro porovnání různých parametrů 

experimentu na tyto tři stanovené fáze diafragmového výboje. Prvním zkoumaným 

parametrem je vzdálenost elektrod od diafragmy. Vzdálenost elektrod od diafragmy 

nijak významně neovlivňuje V-A charakteristiku. Avšak bylo zjištěno, že pro PET 

diafragmu s průměrem 0,4 mm je ideální vzdálenost elektrod od diafragmy 4 cm. Při 

této konfiguraci dochází k počátku generace bublin a k zapálení výboje při nejnižší 

hodnotě napětí. Vlastnosti diafragmy jsou dalším zkoumaným parametrem. A to 

v první řadě průměr dírky, který V-A křivku s růstem průměru posouvá k vyšším 

hodnotám proudu. S vyšším průměrem dírky tedy prochází vyšší proud, což však 

nemá vliv na počátek generace bublin či zápalné napětí.  Druhým parametrem 
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diafragmy je její tloušťka. Čím je tloušťka diafragmy vyšší, tím je potřeba vyšší 

napětí k počátku generace bublin a následně i k zapálení výboje. Posledním 

sledovaným parametrem diafragmy je materiál, ze kterého je používaná diafragma 

vyrobena. Porovnáním napětí počátku generace bublin a zápalných napětí pro PET 

diafragmy a diafragmy z keramiky nebyl zjištěn žádný zásadní rozdíl. Byl zjištěn 

fakt, že PET diafragma během výboje podléhá degradaci. Vliv degradace diafragmy 

se projeví až při delším výboji a může ovlivnit velikost procházejícího proudu. 

Jedním z nejdůležitějších parametrů je vodivost roztoku elektrolytu. Čím vyšší je 

vodivost roztoku, tím je potřeba nižší napětí pro počátek generace bublin a také 

dochází ke generaci výboje při nižším zápalném napětí. Bylo také zjištěno, že na V-

A charakteristiku má vliv sůl, která je použita pro výrobu roztoku elektrolytu. 

Procházející proud je závislý hlavně na velikosti a náboji přítomných iontů 

v roztoku. 

Druhá experimentální část je zaměřena na zkoumání vlivu diafragmového výboje 

na uhlíkové nanotrubky. Jako primární zástupce uhlíkových nanotrubek byl vybrán 

NANOCYL® NC7000 ™, který je již hojně využíván v mnoha odvětvích. NC7000 

™ jsou několikastěnné nanotrubky složené výhradně z atomů uhlíku, které díky Van 

der Waalsovým silám mají tendenci shlukovat se do svazků nebo aglomerátů. Tento 

jev je nežádoucí a je snaha jej odstranit a zvýšit míru homogenizace distribuce 

nanotrubek v různých organických roztocích. Pro úpravu uhlíkových nanočástic se 

používá speciálně navržený reaktor ve tvaru U. Reaktor je konstruován tak, že 

během výboje dochází díky bublinám k současnému promíchávání roztoku 

s nanotrubkami. Jako elektrolytický roztok je používána vodovodní voda a vodné 

roztoky organických sloučenin jako ethanol, kyselina mravenčí a kyselina octová. 

Pokud je nutné zvýšit vodivost roztoku, přidává se malé množství chloridu 

draselného. Výboj je generován pomocí nepulzního stejnosměrného zdroje s 

napětím v rozmezí 0 – 2,8 kV přiváděným na platinové elektrody umístěné 

v roztoku elektrolytu.    

Výsledky měření prokázaly, že diafragmový výboj má pozitivní účinky na 

rozmotání shluků a aglomerátů uhlíkových nanotrubek. Primární účinek na 

rozmotání mají pravděpodobně rázové vlny generované výbojem. Ukázalo se, že 

ošetření plazmatem v katodovém a anodovém prostoru se liší.  Ošetření plazmatem 

v anodovém prostoru má mnohem vyšší účinky než v katodovém. Účinky rozmotání 

uhlíkových nanotrubek roztoku jsou dlouhodobé a neztrácí svůj efekt ani po 

několika měsících. Pomocí infračervené spektroskopie nebyly zjištěny žádné 

významné změny ve struktuře plazmatem ošetřených nanotrubek. 
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7  ABSTRACT 

Electric discharges in liquids are the main object just for few decades. There were 

discovered many applications where application of these discharges can be useful. 

The exact mechanism of the discharge in liquids ignition is not sufficiently known 

up to now. Although during the last years was achieved the great progress and 

overloading which some of them are written in this theoretical part of thesis. This 

thesis is divided into two experimental parts. When the first part deals with 

diagnostics of diaphragm discharge in electrolyte solutions and the second part is 

focused on its use for uncoiling (higher homogenization) of carbon nanotubes in 

solutions. 

In experiment 1, three different sized (4 l, 100 ml, 50 ml) diaphragm discharge 

configurations were used to diagnose diaphragm discharge in electrolyte solutions. 

All reactors were divided by a diaphragm dielectric barrier partition into two 

electrode parts filled with a solution of electrolyte predominantly sodium chloride in 

five conductivities. As the next electrolyte, sodium sulfate and sodium phosphate 

with a conductivity of 400 μS were used. Stainless or platinum electrodes were 

placed in each electrode space, with a non-pulsed DC high voltage of up to 2.8 kV 

being supplied by the source. The generation of the discharge is created in the pin 

hole of the diaphragm or its close surroundings. The diaphragms used were made of 

PET or Shapal-MTM ceramics with variable thickness from 0.2 mm to 2 mm with 

one central pin hole from 0.2 mm to 1.5 mm in diameter. Diagnostics is done 

through current and voltage waveforms with the addition of synchronized ICCD 

camera images that have been connected to a four-channel oscilloscope. The 

measurement was carried out with a gradual increase of the voltage with steps of 

about 100 V for subsequent formation of the V-A characteristic. V-A characteristic 

was used as the main indicator for comparing the influence of the various 

parameters on the discharge and the events occurring before and during the 

generation of the discharge in the electrolyte solutions. 

The V-A characteristic can be described by three events occurring in the 

electrolyte solution with a gradual increase in voltage. Slowly increasing of the 

voltage in the solution leads first to electrolysis. The next phase is the formation of 

microbubbles or bubbles, which is characteristic of the curve by a slight decrease in 

the increase of the current passing between electrodes. The sudden increase in the 

current flow is characteristic of the last phase, namely the discharge phase. All 

phases are described by current and voltage waveform characteristics, and are 

complemented by photographic records of a fast ICCD camera. The V-A 

characteristic was chosen as one of the best indicators to compare the different 

experimental parameters of these three established phases of the diaphragm 

discharge. The first parameter to be studied is the distance of the electrodes from the 

diaphragm. The distance of the electrodes from the diaphragm does not significantly 

affect the V-A characteristic. However, it was found that for a 0.4 mm diameter PET 

diaphragm, the ideal distance of the electrodes from the diaphragm is 4 cm. In this 

configuration, the generation of bubbles begins and breakdown at the lowest applied 
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voltage. The diaphragm properties are another parameter to be studied. First of all, 

the diameter of the pin hole, which moves the V-A curve to higher currents with a 

diameter enlargement. The higher diameter of the pin hole, therefore, has a higher 

voltage, but this does not affect the origin of bubble generation or breakdown. The 

second optional property of the diaphragm is its thickness. The higher thickness of 

diaphragm, the higher voltage is needed to the beginning of the bubbles generation, 

and consequently the discharge breakdown. The last property of the diaphragm is 

the material from which the diaphragm is made. Comparison of the voltage of the 

start generation of the bubbles and breakdown for PET diaphragms and diaphragms 

from the ceramic there was no mark able difference. It has been detected fact that 

the PET diaphragm is subject to degradation during the discharge. The effect of 

diaphragm degradation will only occur after prolonged discharge and may affect the 

passing current. One of the most important parameters is the conductivity of the 

electrolyte solution. The lower voltage is needed for the start generation of the 

bubbles at the higher solution conductivity, and also the discharge generation is 

observed at a lower breakdown voltage. It has also been found that the V-A 

characteristic is affected by the salt used to make the electrolyte solution. The 

passing current is mainly dependent on the size and charge of the ions present in the 

solution. 

The second experimental part is focused on the study of the diaphragm discharge 

effect on carbon nanotubes. NANOCYL® NC7000 ™ was chosen as the primary 

representative of carbon nanotubes, which is already widely used in many industries. 

NC7000 ™ are multi-wall nanotubes composed exclusively of carbon atoms which, 

due to the Van der Waals forces, tend to cluster into bundles or agglomerates. This 

phenomenon is undesirable and there is an attempt to eliminate it and increase the 

degree of nanotubes distribution homogenization in various organic solutions. A 

specially designed U-shaped reactor is used to modify carbon nanoparticles. The 

reactor is designed to cause the bubble to mix with the nanotubes solution 

simultaneously during the discharge. Tap water and aqueous solutions of organic 

compounds such as ethanol, formic acid and acetic acid are used as the electrolytic 

solutions. If it is necessary to increase the solution conductivity, there is added a 

small amount of potassium chloride. The discharge is generated by a non-pulsed DC 

high source with a voltage in the range of 0-2.8 kV supplied to platinum electrodes 

located in the electrolyte solution.  

The experimental results have shown that the diaphragm discharge has positive 

effects on the disintegration of clusters and agglomerates of carbon nanotubes. The 

primary effect on disintegration is probably the shock waves generated by the 

discharge. It turned out that it depends on the electrode configuration, where the 

treatment in anode space has far greater effects than the treatment in cathode half of 

the reactor. Effects of carbon nanotubes disintegration in solution are long-lasting 

and the treatment effect is not loosed after several months. There were detected no 

significant changes in the structure of plasma-treated nanotubes by Infra-red 

spectroscopy.  
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