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ABSTRAKT

Cílem této práce je prom ení elektrických charakteristik zapálení stejnosm rného
elektrického výboje v roztoku elektrolytu a vyhodnocení jednotlivých parametr
(nap tí, proud, sv telný signál a zvuk). Výsledkem je porovnání t chto parametr
p i p echodu z diafragmové na kapilární konfiguraci použitím statických a dynamických
charakteristik. Další ást popisuje vzájemné rozdíly a ur uje p ibližnou hranici mezi
jednotlivými konfiguracemi.

Studium stejnosm rného elektrického výboje generovaného na dírce bylo provád no
v polykarbonátovém reaktoru o celkovém objemu 110 ml rozd leného m nitelnou
polyacetátovou p epážkou. Na tyto p epážky byla umíst na série keramických disk
zna ky Shapal o tlouš ce 0,3–1,5 mm se st edovou dírkou o pr m ru 0,3 mm.
Rozd lením vznikly dv  p ibližn stejn velké komory, z nichž každá obsahovala
nerezovou elektrodu. Na elektrody bylo dodáváno stejnosm rným zdrojem vysoké
nap tí o výkonu až 500 W. Jako elektrolyt byl použit roztok NaCl s po áte ní vodivostí
570 S·cm-1. asov rozlišené charakteristiky byly zaznamenávány na ty kanálovém
osciloskopu Tektronix TDS 2024B, na n mž bylo m eno nap tí p es sondu HV
Tektronix P6015A, proud p es odpor 5,13 , zvuk piezoelektrickým mikrofonem
pod reaktorem a emitované sv tlo výboje pomocí optického vlákna u otvoru v p epážce.

Nam ením a zpracováním asov rozlišených charakteristik jednotlivých parametr
bylo dosaženo p esného popisu chování diafragmové a kapilární konfigurace. Byly
popsány rozdíly nap tí p i fázi generace bublin a zapálení výboje. Práce obsahuje
zejména popis chování kavitujících bublin a p ibližn stanovuje p echod mezi
diafragmovou a kapilární konfigurací na l/d = 3 (kde l je tlouš ka p epážky a pr m r
dírky je zna en d).

KLÍ OVÁ SLOVA

Stejnosm rný elektrický výboj, kapilární a diafragmová konfigurace, výboj
v elektrolytu, elektrická charakteristiky, elektrolýza, generace bublin, zápalné nap tí,
zapálení výboje, kavitace.
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ABSTRACT

The main scope of this thesis is to measure electrical characteristics of a DC
discharge in an electrolyte solution in order to evaluate individual discharge parameters
(voltage, current, emitted light and sound). As a result of these parameters,
a comparison between a diaphragm and capillary configuration has been realized using
static and dynamic characteristics. Next part of this work is finding mutual differences
and to set an approximate transition of individual configurations.

For the study of the pin-hole discharge a polycarbonate reactor with total volume
of 110 ml was used. It was divided by a changeable polyacetal insulating wall.
The Shapal ceramic discs (thickness of 0.3–1.5 mm and diameter of the central pin-hole
of 0.3 mm) were mounted in the centre of the insulating wall. This wall divided
the reactor into two approximately equal spaces with one stainless steel electrode
in each part. A DC high voltage source providing constant power supply up to 500 W
was applied on the electrodes. The water solution of NaCl with initial conductivity
of 570 S·cm-1 was used as electrolyte. Time resolved electrical characteristics were
recorded by a four channel oscilloscope Tektronix TDS 2024B. Measured parameters
were as follows: voltage (by a HV probe Tektronix P6015A), current at ballast resistor
of 5.13 , sound detected by a piezzo-microphone mounted under the reactor, and light
emitted by the discharge was detected by an optical fiber in vicinity of the orifice.

Measuring and processing of time resolved electrical characteristics present
an accurate description of behavior of the diaphragm and capillary configuration.
Voltage differences during the phase of bubble formation as well as around
the breakdown point were discussed. This thesis contains a description of bubble
cavitation and sets transition ratio between the diaphragm and capillary configuration
approximately to l/d= 3 (where l is thickness of the wall and d is diameter of the
pin-hole).

KEY WORDS

DC discharge, diaphragm and capillary configuration, discharge in electrolyte,
electrical characteristics, electrolysis, bubble formation, breakdown voltage, discharge
breakdown, cavitation.
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1 ÚVOD

Diagnostika elektrického výboje v kapalinách je na rozdíl od výboj v plynech oblast
se stále velkým potenciálem pro výzkum. Zvlášt pak diagnostika elektrického výboje
ve vod je již n kolik desítek let velmi intenzivn zkoumána. V praxi se m žeme setkat
s r znými aplikacemi elektrického výboje v kapalinách. Jedná se p edevším o chemické
reakce ve vod  b hem výboje [1], [2], [3], opracovávání povrch materiál [4],
sterilizaci pomocí elektrického výboje [5] nebo nap íklad drcení ledvinových kamen
litotriptorem [6].

Elektrický výboj v kapalinách m že být generován n kolika r znými elektrodovými
konfiguracemi; jedna z nich je známá jako výboj na dírce v dielektrické p epážce
(z anglického pin-hole). P epážka rozd luje reaktor napln ný vodivým roztokem na dv
ásti. Každá ást obsahuje elektrodu, na kterou je p ivád no nap tí ze zdroje.

R zné výzkumy vedly k dv ma hlavním teoriím vysv tlujícím základní mechanismy
probíhající p i elektrických výbojích v kapalinách. První teorie, tzv. tepelná íká,
že zapálení výboje nastává v mikro-bublinách vznikajících vypa ováním kapaliny.
Druhá teorie je elektronová, podle níž je ší ení plazmatu iniciováno elektronovými
lavinami tvo enými p i aplikaci elektrického pole. Intenzita elektrického pole
se akumuluje práv v dírce dielektrické p epážky [7]. V dnešní dob jde hlavn
o stanovení dominantní teorie zapálení elektrického výboje v kapalinách. O objasn ní
fungování t chto teorií se bude snažit i tato práce.

Dle rozm r dírky lze rozd lit p epážky na dv skupiny: kapilární a diafragmové.
Jejich d lení je založeno na pom ru délky (tlouš ky) keramické p epážky a pr m ru
dírky. Na základ výše zmín ných informací lze p edpokládat, že vznik výboje závisí
na vodivosti roztoku a tvaru dírky v p epážce. Již d íve bylo popsáno chování výboje
generovaného v diafragmové konfiguraci v závislosti na roztocích o rozdílných
vodivostech [7].

Na základ  t chto skute ností byl za cíl této práce zvolen popis chování elektrického
výboje a souvisejících proces  p i p echodu z diafragmové na kapilární konfiguraci.
Práce popisuje vzájemné rozdíly a ur uje p ibližnou hranici mezi jednotlivými
konfiguracemi. Rozlišení konfigurací je založeno na prom ení elektrických
charakteristik zapálení stejnosm rného elektrického výboje v roztoku zvoleného
elektrolytu a vyhodnocení jednotlivých parametr tohoto výboje (nap tí, proud,
sv telný signál a zvuk).

asov rozlišené charakteristiky jsou zaznamenávány na ty kanálovém osciloskopu.
Zvuk je snímán piezoelektrickým mikrofonem, který je umíst n pod dnem reaktoru.
Sv tlo emitované výbojem bylo snímáno k emenným optickým vláknem umíst ným
u št rbiny v p epážce a usm r ováno fotonásobi em do osciloskopu. Výsledkem je
porovnání parametr výboje a souvisejících proces  p i p echodu z diafragmové
na kapilární konfiguraci použitím statických a dynamických charakteristik. Pro využití
v praxi by zjišt né rozdíly jednotlivých konfigurací byly velmi prosp šné zvlášt
pro pot ebné experimentální nastavení parametr  výboje.
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2 TEORETICKÁ ÁST

2.1 Plazma
P i elektrických výbojích se tvo í plazma. Plazma je nejrozší en jší formou hmoty

ve vesmíru. Bývá také asto, avšak ne zcela správn ozna ováno jako její tvrté
skupenství. S plazmatem se m žeme setkat nap íklad ve form blesku, polární zá e,
uvnit zá ivek, „neon “ a v elektrickém oblouku. Plazma tvo í také hv zdy, mlhoviny,
ionosféru nebo slune ní vítr [8].

Plazma je kvazineutrální ionizovaný plyn, jehož ástice vykazují kolektivní chování.
Vzniká dodáním energie látce, která se po absorpci energie dostane do excitovaného
stavu. Systém se stává nestabilním a snaží se dostat zp t do základního stavu. Ke zm n
skupenství dochází intenzivním oh íváním na teploty vyšší než jsou vazebné energie,
atomy se rozpadnou na elektrony a kladné ionty a vzniká ionizovaný plyn [9].

V plazmatu existují 3 druhy ástic: neutrální molekuly, kladné a záporné ástice.
Plazma m žeme d lit podle teploty, tlaku (výboje za nízkého, atmosférického anebo
vysokého tlaku), nebo podle stupn ionizace (což je pom r po tu iont a po tu
neutrálních ástic) [9].

2.2 Elektrické výboje v plynech
Vzduch je za normálních okolností dobrým izolantem. Plyn je možné ionizovat,

tj. rozšt pit n které jeho molekuly na elektron a kladný iont. Elektron vzniklý ionizací
se m že spojit s neutrální molekulou a vytvo it záporný iont. Sou asn probíhá uvnit
plynu i d j opa ný – rekombinace [10].

Nachází-li se ionizovaný plyn v elektrickém poli mezi dv ma elektrodami, vzniká
elektrický proud jako uspo ádaný pohyb kladných iont k záporn nabité katod ,
záporných iont a elektron ke kladn nabité anod . Ionty, které dorazí na elektrody
ztrácejí sv j náboj a m ní se v neutrální atomy. Elektrický proud v plynu, který se
udržuje jen po dobu p sobení ionizátoru, se nazývá nesamostatný výboj. Jakmile
p estane ionizátor p sobit, p evládne rekombinace nad ionizací elektrický proud zaniká
[10].

Je-li nap tí malé, v tšina iont zanikne rekombinací d íve, než dorazí na elektrody.
V této fázi je po et elektron , které p edají sv j náboje elektrodám p ímo úm rný nap tí
a platí tedy Ohm v zákon. S rostoucím nap tím se pohyb elektron zrychluje, až p i
ur itém nap tí Un (Obr. 2.1) jich p evážná ást nesta í rekombinovat a doletí
k elektrodám. Komorou s plynem prochází nasycený proud, který se p i dalším r stu
nap tí dlouho nem ní (Ohm v zákon v této fázi výboje již neplatí). K dalšímu zvýšení
proudu dochází až po p ekro ení zápalného nap tí Uz [10].
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P í inou zvýšení proudu je ionizace nárazem. Elektrony a ionty vzniklé ionizací
narážejí p i svém pohybu na neutrální molekuly, kterým p edávají kinetickou energii
získanou urychlením elektrickým polem. Jsou-li urychleny dostate n , mají takovou
kinetickou energii, že jsou schopny nárazem na neutrální molekulu tuto molekulu
ionizovat. Po et iont tak lavinovit nar stá a nastává samostatný výboj, který
je nezávislý na vn jším ionizátoru. Vysoce ionizovaný plyn v samostatném výboji
se nazývá plazma [10].

P i samostatném výboji se mohou uplatnit i elektrony uvoln né z elektrod dopadem
iont . Tento d j se nazývá sekundární emise. K uvoln ní elektron z elektrody m že
dále dojít tepelnou emisí (rozžhavením elektrody dochází k uvol ování elektron ),
fotoemisí (dopad ultrafialového zá ení m že také vyvolat emisi elektron ) nebo
tunelovým jevem, kdy jsou elektrony vytrhovány silným elektrickým polem v blízkosti
katody [10].

Obr. 2.1: V-A charakteristika elektrického výboje v plynu [11].

2.3 Druhy elektrických výboj  v plynech a jejich využití
2.3.1 Výboje v plynech za atmosférického tlaku

Pro vytvo ení elektrického výboje v plynu za atmosférického tlaku musí být spln ny
následující podmínky: plynem musí procházet p i daném nap tí stálý proud, musí být
spln ny pot ebné podmínky pro ionizaci nárazem, elektrické pole musí mít dostate n
velkou intenzitu nebo se p sobením elektrické síly musí zvyšovat rychlost iont po
dostate n  dlouhou dobu. Tyto výboje jsou zpravidla provázeny sv telnými jevy [12].

Za atmosférického tlaku plynu mohou mít samostatné výboje r zný charakter:
koróna, jiskrový i obloukový výboj. Je-li nap tí nižší než po áte ní nap tí, vznikne
tzv. nesamostatný výboj. Pokud nap tí na elektrodách zvýšíme na zápalné nap tí,
vznikne koróna. P i dalším zvyšování nap tí roste také proud a zv tšuje se tlouš ka
svítící vrstvy. Pokud je nap tí n kolikanásobn vyšší než zápalné nap tí, rozší í
se sv télkující vrstva až ke druhé elektrod a z p vodního korónového výboje vznikne
jiskra (užití nap íklad p i lešt ní) nebo oblouk (sva ování) [13].
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Obr. 2.2: Fotografie zleva: koróna na Wattenbergov kole [14], jiskrový výboj [15],
obloukový výboj [16].

Pr myslové využití plazmatu vzniklého p i ho ení výboje za atmosférického tlaku je
nap . výroba ozonizátor a isti ek vzduchu. Další využití nachází p i odstra ování
pach z kuchyní a úprav povrch plastických hmot, kdy nahrazuje používání
škodlivých chemikálií [17]. V dnešní dob je nap íklad provád n výzkum v oblasti
odstra ování korozních vrstev z povrch  kov vysokofrekven ní výbojem [18].

2.3.2 Výboje v plynech za sníženého tlaku

Pro využití výboje za sníženého tlaku slouží výbojová trubice, z níž je postupn
od erpáván vzduch. P i poklesu tlaku (už na hodnotu asi 104 Pa) se náhle objeví úzký
vlnící se pruh výboje, který se postupn rozši uje a p i tlaku 100 Pa vypl uje celou
trubici. Probíhá doutnavý výboj, který se od obloukového liší malým proudem a nízkou
teplotou elektrod i výbojové trubice [19].

Využití doutnavého výboje je nap íklad na výrobu sv tel s nepatnou spot ebou. Jsou
to krátké výbojky, tzv. doutnavky pln né neonem p i tlaku 103 Pa. Využití nalézají také
v reklamních trubicích, kde nosným plynem je argon a páry rtuti [19]. Nelze také
opomenout využití výboj za sníženého tlaku p i naprašování a leptání materiál [20].

2.3.3 Speciální typy výboj  v plynech

Bariérový výboj je charakteristický tím, že mezi elektrodami je umíst na alespo
jedna dielektrická bariéra. Budí se výhradn st ídavým nap tím, nebo dielektrická
bariéra znemož uje te ení stejnosm rného proudu. Existuje n kolik druh bariérových
výboj : povrchový bariérový výboj (úprava vody ionizací, úprava povrch materiál ),
objemový bariérový výboj (plazmová sterilizace), koplanární výboj (rozklad t kavých
organických látek, obrazovky) [20].

Plazmatron buzený stejnosm rným nap tím je v podstat modifikovaný elektrický
oblouk. Katodu nej ast ji tvo í sm s wolframu a thalia, anoda je obvykle vyrobena
z m di a je chlazená vodou. Plazmatron se využívá na plazmové ezání i plazmové
st íkání ochranných vrstev (nap íklad Al2O3 + TiO2) [20].

2.4 Elektrické výboje v kapalinách
Elektrický výboj v kapalin je komplex fyzikálních a chemických proces , jejichž

pr b h závisí na mnoha faktorech. V elektrickém výboji jde o rychlý pohyb atom
a molekul, které jsou elektrickým polem usm r ovány. Zárove se zvyšuje jejich
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rota ní a vibra ní energie. Díky nar stajícím srážkám mezi t mito ásticemi dochází
k disociaci molekul a ionizaci atom , a tím ke vzniku volných nosi náboje. Takto
vybuzený soubor ástic se nazývá plazma [21].

Rozdíly mezi výboji v kapalné a plynné fázi jsou nap íklad ve vyšší hustot  kapaliny,
která vede k v tší srážkové frekvenci a nižší pohyblivosti nabitých ástic. Jako kapalina
je p i výbojích v tšinou používána voda i její roztoky, a to p edevším pro její vysokou
polaritu [17].

V kapalinách je pot eba vyšší intenzity elektrického pole než v plynu.
Za atmosférického tlaku sta í pro zapálení elektrického výboje v plynu cca 30 kV·cm-1,
zatímco ve vod je pot eba až 1 MV·cm-1 [1]. Elektrický výboj v kapalinách vzniká
oproti výboj m v plynech s v tším asovým zpožd ním. V kapalné fázi totiž existují
relativn velké molekulární struktury, které se musí postupn disociovat. Tím
se elektrické výboje ve vod zásadn liší od výboj v plynech, u kterých došel výzkum
prozatím dále [17].

Elektrický výboj v kapalin je nízkoteplotní plazma generované ve form
výbojových kanálk (tzv. „streamer “), které se ší í mezi dv ma elektrodami. Dipólový
moment molekul vody má krom vysoké permitivity vody za následek zm nu postavení
náboj okolo elektrod, a tím ovliv uje vlastní ší ení „streamer “. V jednotlivých
„streamerech“ probíhá ada fyzikálních a chemických d j : silné elektrické pole,
ultrafialové zá ení, rázové vlny a hlavn generace chemicky aktivních látek a radikál
(H2O2, H2, O2, OH·, H·, O· a HO2·) [3].

UV zá ení poškozuje proteiny a enzymy, zabra uje množení bakterií a využívá se
pro odstran ní škodlivých mikroorganism z vod [3]. Elektrickým výbojem generovaná
rázová vlna je nap íklad používána v za ízení Litotryptor ur enému k destrukci
ledvinových kamen [6]. Rázová vlna je také schopna narušit bun nou strukturu sinic
a bakterií ve vod [17].

V dnešní dob se velké množství výzkum zam uje práv na využití steriliza ních
ú ink plazmatu. Nap íklad práce „Decontamination of biological suspensions
by pulsed corona discharge“ výzkumného týmu z Pražského technologické ústavu
se zabývá vlivem UV zá ení korónového výboje na výskyt bakterií Escherichia coli,
Enterococcus faecalis a Bacillus subtilis. Bylo dokázáno, že s vyšší vodivostí roztoku
rostla intenzita sv tla emitovaného výbojem a tím i ú innost sterilizace. Záv rem bylo
zjišt no, že UV zá ení emitované výbojem redukovalo v pr m ru dle druhu 40–50%
bakterií [22].

Využití elektrických výboj a proces s nimi spojených je v dnešní dob velmi
široké. Výzkum za íná upírat sv j sm r na syntézu nano ástic pot ebných vlastností.
Jedná se nap íklad o kovové sférické „nanokoule“ o rozm rech 100 nm složené z Al, Ti,
Ag a Au p ipravené japonským týmem profesora Toriyabeho. Dále se jedná p edevším
o nano ástice TiO2, C, Zn a mnoha dalších prvk [23].
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2.4.1 Konfigurace elektrického výboje v kapalinách

Elektrické výboje generované v kapalinách mohou probíhat p ímo v kapalin
i nad její hladinou. D lí se podle použitého zdroje nap tí, druhu reaktoru a podle

r zného elektrodového uspo ádání. Používají se st ídavé (AC), stejnosm rné (DC) nebo
pulzní zdroje nap tí. Pro využití v praxi se požívají konfigurace hrot-hrot, koaxiální
konfigurace (drát-válec, prstenec-válec) a nap íklad multielektrodový systém.

Vytvo ení elektrického pole tak silného, aby bylo možné zapálení výboje bez použití
pulzního nap tí, m že být docíleno t emi elektrodovými konfiguracemi (Obr. 2.3).
U konfigurace „rovina-rovina“ je nutné p ivád t velmi vysoké nap tí, aby došlo
k zapálení výboje, proto se toto uspo ádání používá jen z ídka. Další dv konfigurace,
„hrot-rovina“ a diafragmová i kapilární konfigurace (dielektrická p epážka s dírkou
o daných rozm rech), mají v tší praktické využití, nebo se intenzita elektrického pole
zvyšuje na hran v systému (hrot, št rbina), a proto pro zapálení výboje není pot eba
p íliš vysoké hodnoty nap tí [28].

Obr. 2.3: Typy uspo ádání elektrod, zleva: dv ploché rovinné elektrody, hrot-rovina
a diafragmová i kapilární dielektrická p epážka s otvorem mezi dv ma plochými
elektrodami (šipky ukazují sm r intenzity elektrického pole) [28].

2.4.2 Teorie vzniku elektrického výboje v kapalinách

Vznik elektrického výboje v kapalné fázi popisují dva obecné typy teorií. První
teorie je elektronová, kdy je ší ení plazmatu iniciováno elektronovými lavinami
tvo enými p i aplikaci elektrického pole. Druhá teorie bývá ozna ována jako tepelná
(bublinová). Tato teorie íká, že zapálení výboje nastává v bublinách vznikajících
vypa ováním kapaliny [25].

Podle elektronové teorie jsou vlivem vysokého elektrického pole urychlovány volné
elektrony v prostoru výboje. Urychlené volné elektrony se mohou srážet s okolními
molekulami a ionizovat je. Takto se produkuje více volných elektron zp sobujících
lavinu elektron , která vede k pr razu vody. Obvykle bývá aplikováno stejnosm rné
(DC) nap tí. V tom p ípad jsou volné elektrony p itahovány k elektrod s vysokým
kladným nap tím. Proud volných elektron za sebou nechává pozitivní náboj na ele
„streameru“, jenž zvyšuje vliv aplikovaného elektrického pole a p itahuje elektrony
další sekundární laviny. Ší ení umož uje vývoj nových lavin, protože kladné náboje
p itahují elektrony další generace sekundárních lavin. Touto cestou se pak „streamer“
rozši uje do prostoru (podobný princip jako p i vzniku atmosférického blesku) [26].
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V dnešní dob se množství prací nap íklad z Chemické fakulty VUT v Brn
zam uje práv na termickou teorii. Podle této teorie je kapalina zah ívána pr chodem
proudu, což vede k varu tekutiny, tvorb bublin a následnému vypa ování. Následn
po prasknutí bublin p echází proud z plynné fáze do kapalné fáze. Elektrický výboj
v kapalin má podobný pr b h jako v plynu a má t i fáze. V první ásti (p i nízkém
dodávaném nap tí) probíhá elektrolýza. Následn dochází ke vzniku bublin
vypa ovaného elektrolytu díky intenzivnímu pr chodu proudu. Poslední ást
p edstavuje dosažení zápalného nap tí a následný vznik stálého výboje [27]. Termickou
teorii vzniku elektrického výboje zastává i tato práce a snaží se popsat vliv kavitujících
bublin b hem varu kapaliny na elektrický výboj a p echod mezi diafragmovou
a kapilární konfigurací.

2.5 Diafragmový a kapilární výboj 
Pokud je mezi dv ma planárními elektrodami pono enými v kapalin umíst na

dielektrická p epážka (diafragma i kapilára) s malou dírkou, která odd luje dva
elektrodové prostory, pak se na této št rbin tvo í velmi silné elektrické pole. Energie
elektrického pole je koncentrována na hran v systému, a v tomto p ípad je hrana
systému p edstavována št rbinou v dielektrické p epážce. Elektrická energie se m ní
na tepelnou a kapalina se v blízkosti št rbiny oh ívá a tvo í se pára, která odchází
z objemu kapaliny ve form bublin. Pokud je p esáhnuta ur itá hodnota intenzity
elektrického pole, dojde k zapálení výboje na rozhraní bublin a je vytvo en výboj. To
znamená, že výboj vzniká v plynné fázi. Velmi d ležitý jev je, že bubliny b hem výboje
expandují a velmi rychle kavitují. Když bublina b hem výboje existuje, výbojový proud
je vysoký a odpor systému je nízký. Ale když bublina zmizí a výboj zhasne, výbojový
proud klesá a na druhou stranu odpor rapidn stoupá. S další vytvo enou bublinou se
vše opakuje [28].

Princip tohoto výboje byl d íve nazýván jako tzv. bezelektrodový výboj, protože
p i tomto výboji se plazma za íná generovat p i dostate n silném elektrickém poli
v dírce p epážky daleko od elektrod. Z št rbiny se ve sm ru ke katod a anod za ínají
tvo it ioniza ní plazmové kanálky, tzv. negativní a pozitivní „streamery“, které
nedosahují až k elektrodám. Pozitivní „streamery“ se tvo í v katodovém prostoru
a negativní v anodovém prostoru, ale v obou p ípadech jsou v kanálcích jak kladné
ionty, tak elektrony. Pozitivní a negativní „streamery“ mají rozdílné vlastnosti, odlišují
se hlavn rychlostí ší ení a po tem kanál . Pozitivní „streamery“ jsou tvo eny jednou
nebo n kolika málo v tvemi a jejich rychlost ší ení je 104 m.s-1. Naproti tomu negativní
„streamery“ jsou tvo eny hustou sítí tenkých kanálk vypl ující prostor polokoule.
Rychlost ší ení je v tomto p ípad  103 m.s-1 (Obr. 2.4) [28].
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Obr. 2.4: Schéma zapojení stejnosm rného elektrického výboje s dielektrickou
p epážkou 1 – anoda, 2 – katoda, 3 – negativní „streamery“, 4 – pozitivní „streamery“,
5 – výbojová komora rozd lená p epážkou na dv ásti vypln ná vodivou kapalinou
[28].

Využití diafragmového výboje je velice široké. Jedná se nap íklad o povrchovou
úpravu materiál od kovových až po textilní. Díky antibakteriálním vlastnostem st íbra
a ekologickému a také levnému použití plazmatu vznikla metoda pokrývání
polyethylenových vláken vrstvou st íbra. Výboj plazmatu aktivuje povrch textilie
a umožní tak nano ásticím st íbra p ilnout k povrchu. Této metody se využívá
p edevším u textilií pro medicínu [29].

Výzkum se v dnešní dob zam uje místo diafragmového výboje spíše na kapilární
konfiguraci. P edevším Belgi ané v ele s profesorem Leysem zkoumají charakteristiku
kapilárního výboje generovaného st ídavým (vysokofrekven ním) zdrojem v kapalinách
pomocí optických a fyzikálních charakteristik [30]. Z tohoto d vodu byla tato
bakalá ská práce zvolena tak, aby popsala p echod mezi kapilární a diafragmovou
konfigurací v kapalinách. M ení asov závislých charakteristiky nap tí, proudu,
zvuku kavitace bublin a sv tla emitovaného zá ením by m lo být dostate né
pro popsání tohoto p echodu a vzájemných rozdíl zmín ných konfigurací.
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ÁST

Cílem experimentální ásti bylo prom it elektrický výboj generující nízkoteplotní
plazma a sledovat jeho závislost na zvolených fyzikálních veli inách. Pomocí
ty kanálového osciloskopu byla m ena asová závislost nap tí, elektrického proudu,

sv tla a zvuku.

3.1 Schéma m ení
Úkolem tohoto experimentu bylo p esné popsání chování výboje na (špendlíkové)

dírce p epážky a sledování závislostí jednotlivých asov závislých veli in. Pro tento
ú el byl použit speciáln sestrojený reaktor, který byl zapojen do elektrické obvodu
(Obr. 3.1). Použitý vsádkový reaktor byl složený ze dvou stejn velkých ástí, které
byly vypln ny elektrolytem. Do každé ásti byla zabudována lešt ná ocelová elektroda
ve form plíšku, na kterou bylo p ivád no nap tí ze stejnosm rného zdroje. Snímání
a porovnávání m ených veli in bylo provád no pomocí ty kanálového osciloskopu
Tektronix TDS 2024B.

Obr. 3.1: Schéma zobrazuje elektrický obvod pro m ení asové charakteristiky výboje:
1 – zdroj stejnosm rného nap tí, 2 – reaktor (2a – anoda, 2b – katoda), 3 – dielektrická
p epážka s dírkou (dle konfigurace: diafragma i kapilára), 4 – piezoelektrický
mikrofon, 5 – fotonásobi , 6 – optické vlákno, 7 – osciloskop, D – dioda HVR-1x7
SB 3714, F – pojistka (0,5 A), C – kondenzátor (0,85 µF), R – odpory: R3 (100 M ),
Ri4 (3,114 k ), R5 (5,13 ), Ri6 (105,5 ), R7 (0,13 ).

Pomocí sondy HV Probe Tektronix P6015A bylo na prvním kanále snímáno nap tí
mezi elektrodami. Sonda HV Probe Tektronix P6015A snižovala vstupující nap tí
na osciloskop tisíckrát. Na druhém kanálu se m ilo nap tí p es odpor 5,13 .
Z nam ených parametr nap tí z druhého kanálu byl vypo ítán proud dle Ohmova
zákona.

Pod reaktor byl nastaven piezoelektrický mikrofon, který byl zabalen v plastovém
vodovzdorném obalu a p ipojený na t etí kanál. Mikrofon se skládá z krystal , které
se zvukovými vlnami deformují, ímž se generuje nap tí. Sv tlo emitované výbojem
bylo snímáno k emenným optickým vláknem umíst ným u dírky v p epážce
a usm r ováno fotonásobi em na tvrtý kanál osciloskopu.
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Experimentální m ení spo ívalo v m ení proudu, nap tí, zvuku a sv tla
za postupného zvyšování výstupního nap tí ze stejnosm rného zdroje. Do tohoto zdroje
byl p ivád n proud o nap tí 230 V ze sít .

Obr. 3.2: Názorné zapojení experimentu p ed m ením bez zapojení pojistného víka
reaktoru: 1 – osciloskop, 2 – fotonásobi , 3 – zdroj stejnosm rného nap tí, 4 – sonda
snižující nap tí, 5 – reaktor, 6 – piezoelektrický mikrofon, 7 – optické vlákno.

Krok zvyšování nap tí byl pr m rn 80 V až 100 V a probíhal v rozmezí nap tí
p ibližn 150–2400 V, a to v závislosti na velikosti otvoru v diafragmové i kapilární
konfiguraci. asová osa byla zvolena v rozsahu 10 ms, což dostate né k zachycení
zm n elektrických veli in výboje. Po následném zpracování dat bylo zjišt no, že tento
asový úsek je vhodný pro vyhodnocení dynamických charakteristik. Pro statické

charakteristiky bylo ovšem následn provedeno m ení v intervalu 0,5 s pro p esn jší
popis celkového pr b hu elektrického výboje.

3.2 Reaktor
Používaný reaktor (Obr. 3.3) byl vyroben z polykarbonátu o tlouš ce 10 mm

a vn jších rozm rech 110 mm x 50 mm x 61 mm (délka, výška, ší ka). Celkový objem
reaktoru byl cca 110 ml a byl rozd len na p ibližné poloviny polyacetátovou p epážkou
o tlouš ce 1,1 mm se st edovým otvorem. Reaktor byl podél p epážky ut sn n
gumovými hadi kami, které byly zapušt ny v drážkách ve st nách reaktoru.
Na st edový otvor p epážky byla silikonem p ipevn na prom ovaná diafragma
i kapilára. Na obou okrajích reaktoru byly ve vzdálenosti 45 mm od p epážky umíst ny

nerezové elektrody. Lešt né elektrody m ly rozm ry 48 mm x 40 mm x 0,6 mm (délka,
výška, ší ka).
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Obr. 3.3: Reaktor pro diagnostiku elektrických výboj v kapalin složený ze dvou komor
obsahujících nerezové elektrody (1), kde komory jsou odd leny polyacetátovou
p epážkou s keramickým diskem (bílá ást – 2).

3.3 Elektrolyt
Pro daná m ení byla vytvo ena dávka zásobního elektrolytu z chloridu sodného

a destilované vody. Na p edvážkách bylo naváženo p ibližn 1,2 g NaCl a toto množství
bylo rozpušt no ve 3 l vody. V d sledku vytvo ení jednoho zásobního roztoku bylo
dosaženo shodné vodivosti u všech m ení. Pomocí konduktometru byla zm ena její
hodnota na 570 S·cm-1 za laboratorní teploty cca 23°C.

3.4 Diafragmová a kapilární konfigurace
Cílem experimentu bylo studium generace nízkoteplotního plazmatu v kapalné fázi

se zam ením na diafragmovou a kapilární konfiguraci. Jako vhodný materiál diafragmy
a kapiláry byly zvoleny disky z keramiky Shapal-MTM, které na rozdíl od diafragmy
zhotovené z PET, nevykazovaly destruktivní ú inky výboje [31]. Keramické disky byly
vlepeny do st ed otvor v polyacetátové p epážce, takže byla možnost vym ovat celé
p epážky v reaktorech podle pot eby.

Na prom ení asov závislých elektrických vlastností výboje byla zvolena série
keramických disk o pr m ru št rbiny 0,3 mm a tlouš kách 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,9;
1,0; 1,5 mm. Podle pom ru tlouš ky (l) a pr m ry št rbiny (d) lze výše zmín ná série
p ibližn rozd lit na diafragmy (l/d~1) a kapiláry (l/d>>1). Od m ení asov
rozlišených veli in elektrického výboje bylo o ekáváno odlišné chování t chto dvou
konfigurací.
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3.5 Postup m ení
Vlastní m ení následn probíhalo v laborato i plazmochemie v období, kdy

se v laborato i pohybovalo mén lidí. D vod byl takový, že pro m ení zvuku a sv tla
bylo pot ebné docílit co nejv tšího klidu a šera. Navíc byl reaktor opat en provizorním
stín ním z laboratorního stojanu a kusu látky. Mezi stolem a dnem reaktoru, kde byl
umíst n mikrofon, byla nainstalována molitanová podložka. Ú elem bylo eliminovat
zvuky vzniklé ch zí po laborato i.

Poté, co bylo dosaženo optimální podmínky pro m ení, byla na ad  p íprava
reaktoru a roztoku. Mezi dv rozmontované ásti reaktoru byla vložena zvolená
p epážka s keramickým diskem a pomocí klí byl reaktor sešroubován (Obr. 3.3).
Následovala p íprava roztoku a nalití jeho ásti do obou komor reaktoru. Roztok
nemusel komory zaplnit úpln , ale jeho hladina musela sahat p es dírku
v prom ovaném disku, aby elektrický výboj probíhal ve vod .

V dalším kroku bylo nainstalováno optické vlákno v t sné blízkosti dírky v p epážce
tak, aby detekovalo sv tlo výboje. Ke katod a anod byly p ipojeny kabely
od stejnosm rného zdroje a po kontrole kompletnost obvodu byl zapnut p ívod nap tí.
Na DC zdroji bylo následn zvyšováno nap tí ze za átku po deseti dílcích a p i detekci
praskání bublinek již pouze po p ti (1 dílek~10 V). Tento krok byl zvolen k zaru ení
dostate ného množství dat pro výsledné zpracování výsledk . Po každém kroku byla
z každého kanálu osciloskopu uložena data na p enosné médium.

Hodnoty získané z každého m ení pro jednotlivé kapilární i diafragmové
konfigurace byly exportovány do programu MS Excel. Data z jednotlivých kanál byla
p evedena do vhodných m ítek i jinak upravena pro další zpracování. Na druhém
kanálu bylo nap tí m eno na definovaném odporu, takže kone ným výstupem byl
po p epo tu elektrický proud. Následn byly asové charakteristiky zpr m r ovány
a ur ena minima i maxima. Zpr m r ovaná data byla následn použita na tvorbu
požadovaných závislostí, jako nap íklad voltampérové k ivky. Podle jejího tvaru lze
charakterizovat pr b h elektrického výboje.
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4 VYHODNOCENÍ A DISKUSE

Cílem této práce bylo prom ení elektrických charakteristik zapálení stejnosm rného
elektrického výboje v roztoku elektrolytu a vyhodnocení jednotlivých parametr
(nap tí, proud, sv telný signál a zvuk). Výsledkem bylo porovnání t chto parametr  p i
p echodu z diafragmové na kapilární konfiguraci použitím statických a dynamických
charakteristik. ást práce též popisuje vzájemné rozdíly a ur uje p ibližnou hranici mezi
jednotlivými konfiguracemi.

Pro m ení elektrických charakteristik bylo na ty kanálovém osciloskopu zvoleno
asové rozmezí 10 ms. Vždy po zvýšení nap tí na stejnosm rném zdroji byly

prom ované parametry z jednotlivých kanál ukládány na p enosné médium.
Nam ené a zpracované veli iny byly vynášeny v závislosti na ase v programu MS
Excel.

Prom ováním jedné p epážky bylo vždy z každého ze ty kanál po ízeno p ibližn
20 záznam  p i r zném nap tí. Na asové ose osciloskopu byly zvoleny 4 s za jeden
dílek, díky tomu každý záznam obsahoval cca 2500 bod jednotlivých parametr
pro p esné vyhodnocení. Pr m rné hodnoty jednotlivých parametr každého záznamu
byly použity na tvorbu statických závislostí.
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4.1 Rozbor V-A charakteristiky elektrického výboje v roztoku elektrolytu
Z pr m rných hodnot proudu a nap tí byla pro každou p epážku vytvo ena statická

volt-ampérová (dále jen V-A) charakteristika (Obr. 4.1). Její tvar nazna uje probíhající
d je v roztoku námi zvoleného elektrolytu NaCl. Podle V-A charakteristiky a výstupu
z mikrofonu a optického vlákna lze definovat jednotlivé fáze p i zapálení
stejnosm rného elektrického výboje. V první ásti (p i nízkém dodávaném nap tí)
probíhá elektrolýza. Následn dochází ke vzniku bublin vypa ovaného elektrolytu díky
intenzivnímu pr chodu proudu. Poslední ást p edstavuje dosažení zápalného nap tí
a následný vznik stálého výboje.
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Obr. 4.1: V-A charakteristika keramické kapiláry o délce 0,9 mm a pr m ru dírky
0,3 mm v roztoku NaCl o vodivosti 570 S cm-1 s barevn vyzna enými zlomy ( erný
bod = po átek tvorby bublin, modrý bod = zapálení výboje).
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4.1.1 Elektrolýza

V první ásti V-A charakteristiky (Obr. 4.1 – do polohy erného bodu) zvolené
p epážky probíhá elektrolýza prom ovaného roztoku NaCl. Dochází k pozvolnému
zvyšování vstupního nap tí p ivád ného na elektrody z DC zdroje. Detekce sv tla
i zvuku byla v této ásti negativní, což bylo potvrzeno prozatímním tichým pr b hem
reakce.

Jako typická ukázka chování elektrických parametr zaznamenaných b hem
elektrolýzy byl vybrán asový záznam z m ení proudu a nap tí v kapilá e o délce
0,9 mm p i pr m rné hodnot nap tí 300 V (Obr. 4.2). U nap tí je pozorována oscilace
cca 40 V s periodou 2 ms. Oscilace nap tí je zp sobena vlastností zdroje a vyskytuje
se po celou dobu m ení se stejnou periodou [32]. V dalších ástech V-A
charakteristiky docházelo pouze k r stu amplitudy nap tí v závislosti zvyšování
vstupního nap tí z DC zdroje. Proud osciluje v rozmezí 8 mA a nevykazuje prozatím
žádnou závislost v i m eným parametr m.
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Obr. 4.2: asový záznam proudu a nap tí p i použití keramické kapiláry o délce
0,9 mm; pr m rná hodnota nap tí 300 V (druhý ervený bod z Obr. 4.1)
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4.1.2 Vznik bublin

Ke generování bublin dochází zah íváním a následným vypa ováním elektrolytu
pr chodem stejnosm rného proudu p i vyšších hodnotách nap tí.

Vznik bublin v okolí št rbiny byl zp soben za ínajícím varem elektrolytu. Jejich
tvorbu, chování a d je s nimi spojené bylo možné sledovat na asových závislostech
jednotlivých parametr  (Obr. 4.3–4.5).

Nap tí nadále osciluje, ale nyní již s amplitudou 100 V (Obr. 4.3). Proud již ovšem
vykazuje jiné chování než v první fázi (Obr. 4.2). Pro zvolenou délku kapiláry 0,9 mm
a nap tí 700 V bylo vypozorováno, že v rozmezí 2 až 3,3 ms a 5 až 8 ms dochází
k velkému nár stu proudu. V okamžiku, kdy za ne vznikat bublina, za ne r st odpor.
Následuje zvyšování proudu a snižování odporu. V této fázi V-A charakteristiky zatím
nedochází k zážehu výboje, což lze pozorovat na záznamu sv tla z optického vlákna
(Obr. 4.4).

Po dosažení maxima proudu bublina zaniká a v okamžiku náhlého poklesu proudu
se vytvo í rázová vlna (kavitace), kterou zachytí mikrofon (Obr. 4.5). Za výraznou
vlnou zvuku, kterou zanechá exploze bubliny, následuje šum, který byl p isuzován
dozvuku v rozví eném elektrolytu. U výrazn jší bubliny tento šum trvá cca 2 ms.
Se vznikem zvukového signálu po explozi bubliny došlo k nár stu odporu prost edí.
Zánikem bubliny se prostor u p epážky s dírkou op t zaplnil elektrolytem, odpor klesl
a proud se za al znovu zvyšovat.
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Obr. 4.3: asový záznam proudu a nap tí p i použití keramické kapiláry o délce
0,9 mm; pr m rná hodnota nap tí 700 V ( erný bod z Obr. 4.1).
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Obr. 4.4: asový záznam proudu, sv tla a odporu p i použití keramické kapiláry
o délce 0,9 mm; pr m rná hodnota nap tí 700 V ( erný bod z Obr. 4.1).
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Obr. 4.5: asový záznam proudu a zvuku p i použití keramické kapiláry o délce
0,9 mm; pr m rná hodnota nap tí 700 V ( erný bod z Obr. 4.1).

Generace bublin je velmi nahodilá fáze a je složité p edvídat velikost, tvar i chování
bublin. Pro vytvo ení ur ité rozd lovací funkce by bylo nutné prom it asový úsek
delší než 10 ms. B hem m ení bylo vypozorováno i odlišné chování bublin (Obr. 4.6).
V ase 1 ms vzniká a explozí zaniká bublina a je zde pozorovatelný zvuk kavitace.
Naopak okolo 5 ms dochází ke vzniku bubliny s totožnou hodnotou proudu jako
u první, ale tato bublina se pouze uvolnila bez výrazné rázové vlny.
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Obr. 4.6: asový záznam proudu a zvuku p i použití keramické kapiláry o délce
0,9 mm; pr m rná hodnota nap tí 810 V (oblast vzniku bublin).

V sou asné dob vzniká velké množství prací zabývajících se fyzikálními
a chemickými procesy ovliv ující tvar a r st bublin. Po et a velikost bublin je velmi
ovlivn n vodivostí a koncentrací roztoku. S rostoucím množstvím solí v elektrolytu
dochází ke vzniku menších bublin ve v tším množství [33].

Jelikož prom ovaný roztok m l konstantní vodivost. Zajímavou informací je, že
v tší bublin zabere daleko více asu se odchýlit od p epážky [34]. Odchylování bublin
od p epážky je p í inou r zných zpožd ní rázových vln v r zných tlouš kách p epážek.
Jelikož vnik bublin je d kaz varu kapaliny, což bylo potvrzeno vysokou teplotou
elektrolytu na konci m ení.

V úvahu je pot eba brát i fyzikální vlivy. Teplota ovliv uje hustotu a viskozitu
elektrolytu, což má nap íklad za následek oscilaci bublin. To by mohl být d vod úniku
n kterých bublinek bez exploze, tzn. že bublina vlivem velké oscilace od dírky uletí bez
kavitace. Nižší viskozita elektrolytu umož uje rychlejší odstup bublin od dírky.
Povrchové nap tí ur uje, jak dlouho je schopná se bublina udržet na dírce a definuje
i její tvar. P i nízkém povrchovém nap tí jsou bubliny menší a rychleji odstupují [34],
[35].
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4.1.3 Zápalné nap tí

Fáze stálého výboje za íná p ekro ením meze zápalného nap tí (modrý bod
z Obr. 4.1). V tomto bod dochází k zapalování výboje a vzniku plazmatu. Podle
záznam z optického vlákna a mikrofonu lze sledovat závislost jeho sv telné a zvukové
intenzity v dynamické charakteristice.

Dynamické charakteristiky p i zápalném nap tí jsou prezentovány na Obr. 4.7
až Obr. 4.9. P i dosažení maxima proudu dojde k prasknutí bubliny, objeví se sv telný
signál okamžit následovaný zvukovou odezvou. Tím dochází k zániku bubliny.
P i vzniku další bubliny dojde k navýšení odporu. P i dalším zapálení výboje následuje
op t prudký r st proudu.

Nap tí osciluje s amplitudou 200 V a periodou 2 ms, ale na rozdíl od fáze generace
bublin (Obr. 4.3) je zde znatelné narušení prvního a t etího píku nap tí (Obr. 4.7).
To lze p isuzovat p enosu v tšího množství energie p i zapálení výboje, které narušilo
pravidelnost nap tí v reaktoru. P edevším u t etího píku je to potvrzeno i intenzivním
sv telným záznamem. Podle záznamu zvuku (Obr. 4.9) by se mohlo jednat o bublinu
v bublin . Po prasknutí vn jší bubliny dochází k poklesu proudu, sv tla i zvuku.
Následuje mírné navýšení t chto parametr , prasknutí vnit ní bubliny a op tovný pokles
na mezní hodnoty nutné pro vnik bubliny.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 2 4 6 8 10t [ms]

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600
proud nap tí odpor

Obr. 4.7: asový záznam proudu, nap tí a odporu p i použití keramické kapiláry
o délce 0,9 mm; pr m rná hodnota nap tí 1200 V (modrý bod z Obr. 4.1).
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Obr. 4.8: asový záznam proudu a zvuku p i použití keramické kapiláry o délce
0,9 mm; pr m rná hodnota nap tí 1200 V (modrý bod z Obr. 4.1).
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Obr. 4.9: asový záznam sv tla a zvuku p i použití keramické kapiláry o délce 0,9 mm;
pr m rná hodnota nap tí 1200 V (modrý bod z Obr. 4.1).



27

4.1.4 Stálý výboj

U stálého výboje dochází k pravidelnému vzniku bublin. Lze pozorovat, že po zániku
jedné bubliny p ichází vzáp tí na dírku další bublina. Pouze okolo 5,5 ms a 8 ms bylo
pozorováno tvo ení bubliny od jejího zrodu, a tím zvýšení odporu (Obr. 4.10). Píky
nap tí, proudu a sv tla popisují p ibližn stejné periody, pouze u zvuku je pozorován
posun cca 1 ms (Obr. 4.11). Toto odchýlení je pravd podobn zp sobeno volbou
p epážky. Prezentovaná p epážka 0,9 mm již p edstavuje kapilární chování a tento
posun zvuku v oblasti stálého výboje je jedna z rozdílných vlastností kapilární
a diafragmové konfigurace (viz. dále kapitola 4.3).
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Obr. 4.10: asový záznam proudu, nap tí a odporu p i použití keramické kapiláry
o délce 0,9 mm; pr m rná hodnota nap tí 1400 V. 
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Obr. 4.11: asový záznam sv tla a zvuku p i použití keramické kapiláry o délce
0,9 mm; pr m rná hodnota nap tí 1400 V. 
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4.2 Porovnání statických V-A charakteristik obou konfigurací
Z pr m rných hodnot jednotlivých nam ených dynamických charakteristik byly

sestrojeny statické V-A charakteristik. V-A k ivka charakterizuje závislost proudu
na nap tí p ivád ného z DC zdroje do reaktoru s elektrolytem. Podle d j probíhajících
v reaktoru byly ur eny 3 specifické fáze V-A charakteristiky se dv ma p echody.
Specifické fáze jsou pomocí dynamických charakteristik rozebrány výše.

Závislost proudu na nap tí pro jednotlivé keramické p epážky vykazuje ur itou
posloupnost v p echodech do jednotlivých fází elektrického výboje. U statické V-A
charakteristiky (Obr. 4.13) je velmi výrazný zlom proudu u jednotlivých k ivek.
Po prakticky lineárním chování proudu v závislosti na zvyšování nap tí dojde
k prudkému zvýšení proudu v d sledku zapálení náboje. Z nam ených dat
je pozorovatelné, že se zvyšující se tlouš kou p epážky roste i velikost zápalného
nap tí.

Po p ekro ení zápalného nap tí je u statických V-A charakteristik pozorováno
zakolísání hodnot nap tí. Velice výrazn je tento jev z etelný nap íklad u kapiláry
o délce 1,5 mm a to v rozmezí 1400 V až 1600 V. Pokles nap tí by mohl být zp sobený
ionizací elektrolytu i tvorbou v tšího množství bublin. D vod mohl být nap íklad také
v prom ení pouze 10 ms. Tento malý asový úsek nemusel sta it na p esný popis V-A
charakteristiky elektrického výboje. Vlivem této skute nosti bylo p ikro eno
k prom ení delšího asového úseku (viz kapitola 4.3.5).
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Obr. 4.13: V-A charakteristiky keramických p epážek s r znou tlouš kou a dírkou
o pr m ru 0,3 mm v roztoku NaCl o vodivosti 570 S cm-1.

P i tvorb V-A charakteristiky byl sledován vliv kapilární a diafragmové konfigurace
na zlomy p i fázi vzniku bublin a na hodnotu zápalného nap tí (Obr. 4.14 a 4.15).
Zápalné nap tí vykazuje p ímou úm rnost u obou konfigurací. Platí tedy, že s rostoucí
tlouš kou p epážky roste zápalné nap tí i proud pot ebný k zapálení výboje.
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Obr. 4.14: V-A charakteristika p epážek diafragmové konfigurace s vyzna enými
momenty vzniku bublin a zapálení výboje; pr m r dírky v p epážce 0,3 mm, roztok NaCl
o vodivosti 570 S cm-1.
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Obr. 4.15: V-A charakteristika p epážek kapilární konfigurace s vyzna enými momenty
vzniku bublin a zapálení výboje; pr m r dírky v p epážce 0,3 mm, roztok NaCl
o vodivosti 570 S cm-1.
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Odlišná tendence byla vypozorována u za átku generování bublin. U diafragmové
konfigurace byla nam ena p ibližn lineární závislost, kdy se s rostoucí tlouš kou
diafragmové p epážky zvyšovalo i nap tí, p i n mž docházelo k produkci bublin.
Naopak za átek tvorby bublin pro kapiláry se nachází p ibližn  p i stejném nap tí
pro r zné tlouš ky p epážek (viz kapitola 4.3).

4.3 Diafragmová versus kapilární konfigurace
4.3.1 Fáze generace bublin

Hodnoty nap tí pro vznik bublin se liší v závislosti na volb tlouš ky p epážky
(Obr. 4.16). Z grafu je z ejmé rozdílné chování diafragmové a kapilární konfigurace.
U diafragmových p epážek (tj. do tlouš ky 0,8 mm p i pr m ru dírky 0,3 mm) dochází
se zvyšující se tlouš kou k r stu nap tí pot ebného pro generování bublin. Pro kapilární
p epážky (tj. p ibližn od tlouš ky 0,9 mm p i pr m ru dírky 0,3 mm) je ovšem vid t
v této závislosti zlom. Následn bylo pozorováno p ibližn konstantní nap tí pot ebné
pro tvorbu bublin. Tudíž lze usuzovat, že v tomto zlomu se p ibližn nachází hranice
rozdílného chování diafragmové a kapilární konfigurace.

250

350

450

550

650

750

0,3 0,6 0,9 1,2 1,5
l [mm]

U
 [V

]

Obr. 4.16: Závislost velikosti nap tí pot ebného pro tvorbu bublin na tlouš ce
keramické p epážky s dírkou o pr m ru 0,3 mm.
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4.3.2 Fáze zápalného nap tí

Hodnoty zápalného nap tí se liší v závislosti na tlouš ce p epážky (Obr. 4.17). Bylo
pozorováno odlišné chování p i použití diafragmové a kapilární konfigurace.
U diafragmových p epážek dochází se zvyšující se tlouš kou k r stu zápalného nap tí.
Pro kapilární konfiguraci už r st není tak markantní. Z toho d vodu je možné popsat
závislost velikosti zápalného nap tí na tlouš ce p epážky nap íklad logaritmickou
k ivkou. Vhodn jší by ovšem byla konstrukce a prom ení kapiláry o délkách v rozmezí
1,5 až 2 mm, aby šlo p esn ji komentovat závislost pro kapilární konfiguraci.
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Obr. 4.17: Závislost velikosti zápalného nap tí na tlouš ce keramické p epážky s dírkou
o pr m ru 0,3 mm.

4.3.3 Posun zvuku p i stálém výboji

Porovnávání kapilární a diafragmové konfigurace vykazuje n kolik rozdíl
v charakteru výboje plazmatu. Elektrická energie se m ní na tepelnou a kapalina
v blízkosti št rbiny se oh ívá. Následn dochází ke vzniku bublin vypa ovaného
elektrolytu díky intenzivnímu pr chodu proudu. Pokud je p esáhnuta ur itá hodnota
intenzity elektrického pole, dojde k zapálení výboje v bublin vypa eného elektrolytu
díky rozdílu potenciál na jejím rozhraní [28].

Tudíž lze konstatovat, že kavitace bublin doprovází výboj v kapalin . Kavitace
s sebou nese zvukovou stopu, která byla zaznamenávána osciloskopem. P i porovnání
keramické diafragmy (0,4 mm) a kapiláry (1,5 mm) (Obr. 4.18 a 4.19) byl ovšem
pozorován posun toho zvuku v i proudu u diafragmy p ibližn  o 1 ms.
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Obr. 4.18: asový záznam proudu a zvuku keramické diafragmy o tlouš ce 0,4 mm;
pr m rná hodnota nap tí 1350 V. 
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Obr. 4.19: asový záznam proudu a zvuku keramické kapiláry o délce 1,5 mm;
pr m rná hodnota nap tí 1500 V.

4.3.4 Doba kavitace bubliny

P i rozboru zvukových posun byla vypozorována další odlišnost diafragmové
a kapilární konfigurace. P i použití diafragmy byly píky proudu, sv tla i zvuku daleko
širší (Obr. 4.18 a 4.20). To nasv d uje tomu, že v podstat hned po prasknutí bubliny
navazuje další bublina, v níž dojde k zapálení výboje. Kavitace jednotlivých bublin je
také pozvoln jší, a tudíž i výboj déle svítí. Kdežto u kapiláry (Obr. 4.19 a 4.21) dochází
ke vzniku malých úzkých pík sledovaných parametr a výrazných prodlev mezi
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jednotlivými bublinami. Po prasknutí bubliny dochází k zalévání prostoru dírky
elektrolytem. Tudíž prodlevy zapálení výboje u kapilár jsou zap í in ny delší dobou
pot ebnou k zapln ní v tšího prostoru.

Úzké píky v kapilární konfiguraci jsou pravd podobn zp sobeny tím, že optické
vlákno není schopno snímat výboj i uvnit dlouhé kapiláry. Nejintenzivn jší fáze výboje
totiž probíhá v drobných bublinách, které kavitují již uvnit  kapiláry. Kdežto
u diafragmy se spíše tvo í velké bubliny, které se déle drží u ústí dírky v p epážce [33].
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Obr. 4.20: asový záznam sv tla a zvuku p í použití keramické diafragmy o tlouš ce
0,4 mm; pr m rná hodnota nap tí 1350 V. 
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Obr. 4.21: asový záznam sv tla a zvuku p í použití keramické kapiláry o délce
1,5 mm; pr m rná hodnota nap tí 1500 V. 
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4.3.5 Statická V-A charakteristika p i delším asovém záznamu

Po prakticky lineárním, ale velmi mírném nár stu proudu v závislosti na zvyšování
nap tí dojde k prudkému zvýšení proudu v d sledku zapálení náboje. Po p ekro ení
zápalného nap tí je u statických V-A k ivek pozorováno zakolísání hodnot nap tí
(Obr. 4.13). Z tohoto d vodu byly zvolené t i p epážky prom eny p i delším asovém
intervalu. Na asové ose osciloskopu bylo nastaveno 0,5 s. Po m ení byla data
zpr m rována a vytvo eny V-A charakteristiky (Obr. 4.22).

Z nam ených dat je pozorovatelné, že do bodu zápalného nap tí jsou k ivky totožné
jako p i m ení s rozsahem 10 ms. Se zv tšující se tlouš kou p epážky roste i velikost
zápalného nap tí. V tší množství dat ovšem vyhladilo kolísání nap tí ve fázi stálého
výboje. Díky tomu bylo také pozorovatelné, že kapilární konfigurace vykazuje na rozdíl
od diafragmové ost ejší zlom V-A charakteristiky po zapálení výboje, po jehož
p ekro ení proud rapidn  nar stá již s minimálním zvyšováním nap tí.
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Obr. 4.22: V-A charakteristiky p i použití keramických p epážek s r znou tlouš kou
a dírkou o pr m ru 0,3 mm; roztok NaCl o vodivosti 750 S cm-1; interval m ení 0,5 s. 
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4.3.6 Chování zvuku ve statické charakteristice elektrického výboje

M ení charakteristik v delším asovém úseku eliminovalo nahodilost kavitace
bublin ve fázi generace bublin. Díky této skute nosti bylo možné sestrojit závislost
maxim m eného zvuku kavitace bublin na nap tí, a potvrdit tak sluchem vnímaný efekt
p i m ení kapilár (Obr. 4.23).

V diafragmové konfiguraci (0,4 mm) kavitace za íná až t sn  p ed zapálením výboje
(p i nap tí okolo 900 V). Byl zaznamenán pokles zvuku p ed výbojem a kavitace
se následn projevila až po zapálení výboje. U kapilár byl pr b h záznamu zvuku
podobný, avšak došlo i k zesílení a následnému poklesu zvuku p ed výbojem. Navíc byl
nam en rozdíl v intenzit a za átku kavitace. V kapilární konfiguraci vznikaly bubliny
již od velmi nízkého nap tí (400 V) a intenzita zvuku oproti diafragmové konfiguraci
byla n kolikanásobná.
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Obr. 4.23: Závislost maxim zvuku na nap tí p i použití keramických p epážek s r znou
tlouš kou a dírkou o pr m ru 0,3 mm; roztok NaCl o vodivosti 750 S cm-1; interval
m ení 0,5 s. 
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5 ZÁV R

Cílem bakalá ské práce byla diagnostika elektrických charakteristik zapálení
stejnosm rného elektrického výboje v roztoku elektrolytu a vyhodnocení jednotlivých
parametr (nap tí, proud, sv telný signál a zvuk). Výsledkem bylo porovnání t chto
parametr  p i p echodu z diafragmové na kapilární konfiguraci použitím statických
a dynamických charakteristik. ást práce popisuje vzájemné rozdíly a ur uje p ibližnou
hranici mezi jednotlivými konfiguracemi.

B hem studia zapálení stejnosm rného elektrického výboje na dielektrické p epážce
s dírkou byla prom ena série keramických disk o tlouš ce 0,3 až 1,5 mm se st edovou
dírkou o pr m ru 0,3 mm. P i m ení každé p epážky bylo postupn zvyšováno nap tí
a m eny dynamické charakteristiky na ty kánálovém osciloskopu. Z pr m rných
hodnot dynamických charakteristik byly vytvo eny statické V-A charakteristiky
studované série p epážek.

Pr b h všech nam ených V-A charakteristik vytvá el k ivky vykazující n kolik
spole ných a post ehnutelných fází. V první ásti (p i nízkém dodávaném nap tí)
probíhá elektrolýza. Následn dochází ke vzniku bublin vypa ovaného elektrolytu díky
intenzivnímu pr chodu proudu. Poslední ást p edstavuje dosažení zápalného nap tí
a následný vznik stálého výboje.

Na základ zaznamenaných dynamických charakteristik bylo popsáno chování
stejnosm rného výboje na p epážce se št rbinou. Pokud je p esáhnuta ur itá hodnota
intenzity elektrického pole, dojde k zapálení výboje v bublin vypa eného elektrolytu
díky rozdílu potenciál na jejím rozhraní. Tudíž lze konstatovat, že kavitace bublin
doprovází výboj v kapalin . Chování výboje bylo popsáno asovými záznamy
jednotlivých parametr s amplitudami a periodami dle volby nap tí a p epážky. Obecn
lze íct, že p i prasknutí bubliny klesne odpor, prudce se zvýší hodnota proudu a objeví
se sv telný signál okamžit následovaný zvukovou odezvou. Tím dochází k zániku
bubliny. P i vzniku další bubliny dojde k navýšení odporu. P i dalším zapálení výboje
následuje op t prudký r st proudu. Byl také obecn zaznamenán pokles kavitace bublin
p ed výbojem a kavitace se následn  projevila až po zapálení výboje.

D raz práce byl kladen na stanovení rozdíl mezi diafragmovou a kapilární
konfigurací. Z graf statických V-A k ivek byly ode teny body za átku fáze generace
bublin a fáze zažehnutí výboje. Tyto hodnoty nap tí byly vyneseny v závislosti
na tlouš ce p epážky. Bylo pozorováno odlišné chování diafragmové a kapilární
konfigurace v jednotlivých fázích výboje. P i použití diafragmových p epážek bylo
nutné lineárn zvyšovat nap tí pot ebné pro tvorbu bublin i pro zapálení výboje
v závislosti na tlouš ce. Naopak p ibližn od p epážky o tlouš ce 0,9 mm p estává být
r st nap tí s tlouš kou p epážky viditelný, a lze tedy íci, že pot ebné nap tí už není
ovlivn né tlouš kou, a to zvlášt v za átku fáze generace bublin. Ve fázi zápalného
nap tí u kapilární konfigurace je r st nap tí s tlouš kou p epážky již tém
zanedbatelný.

P edpoklad, že p echod mezi diafragmovou a kapilární konfigurací je p i pom ru
l/d = 3 pro pr m r dírky 0,3 mm (kde l je tlouš ka p epážky a pr m r dírky je zna en
d), byl potvrzen i dalším zkoumáním kavitace bublin. V kapilární konfiguraci vznikaly
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bubliny již od nízkého nap tí a intenzita zvuku oproti diafragmové konfiguraci byla
n kolikanásobná. Naproti tomu u diafragmové konfigurace za ala kavitace t sn
p ed zapálením výboje. Dále bylo vysledováno, že kapilární konfigurace vykazuje
narozdíl od diafragmové ost ejší zlom V-A k ivky po zapálení výboje, po jehož
p ekro ení proud rapidn  nar stá již s minimálním zvyšováním nap tí.

P i rozboru dynamických charakteristik diafragmové a kapilární konfigurace byl
pozorován posun zvuku v i proudu u diafragmy. P i použití diafragmové p epážky
byly zaznamenané píky proudu, sv tla i zvuku daleko širší. To nasv d uje tomu,
že v podstat hned po prasknutí bubliny navazuje další bublina, v níž dojde k zapálení
výboje. Kavitace jednotlivých bublin je také pozvoln jší, a tudíž i výboj déle svítí.
Kdežto u kapiláry dochází ke vzniku malých úzkých pík sledovaných parametr
a výrazných prodlev mezi jednotlivými bublinami. Po prasknutí bubliny dochází
k zalévání prostoru dírky elektrolytem. Tudíž prodlevy zapálení výboje u kapilár jsou
zap í in ny delší dobou pot ebnou k zapln ní v tšího prostoru .

Záv rem lze tedy konstatovat, že chování elektrického výboje na dírce závisí
na tlouš ce p epážky. Hranice mezi diafragmovou a kapilární konfigurací je p ibližn
p i pom ru l/d = 3 pro pr m r dírky 0,3 mm. Bylo také potvrzeno, že díky záznamu
sv tla, proudu a zvuku kavitace bublin lze velmi podrobn popsat elektrický
stejnosm rný výboj v kapalin .

Všechny zadané cíle bakalá ské práce byly spln ny. Na základ nam ených dat
a zpracovaných výsledk byl vytvo en p ísp vek Generation of pin-hole discharges
in liquids od autor Kozáková, Kr ma, Vaší ek, Hlavatá, Hlochová a Vanraes
na mezinárodní konferenci ESCAMPIG, která se bude konat v Lisabonu v ervenci
letošního roku 2012. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL

AC – st ídavé nap tí

d – pr m r

DC – stejnosm rné nap tí

E – elektrické pole

I – proud

In – nasycený proud

l – tlouš ka diafragmy i délka kapiláry

PET – polyetylentereftalát

R – odpor

r – polom r

t – as

U – nap tí

UV – ultrafialové

Uz – zápalné nap tí

V-A – volt-ampérová


