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ABSTRAKT 

Ozón je jedovatý plyn, který je pro živé organismy ve vysokých koncentracích smrtelný. Proto je 

možné tento plyn využít ke sterilizaci v mnoha odvětvích. Předmětem předkládané práce je generace 

ozónu pomocí různých metod a stanovení jeho koncentrace se zaměřením na povrchové reakce ozónu 

se stěnami reaktoru. Vygenerovaný ozón je možné dále využít právě v ozónoterapii.  

Teoretická část pojednává o vlastnostech a využití vzniklého ozónu. Dále byla zpracována rešerše 

o metodách, kterými je možné generovat ozón a následně o diagnostikách, kterými je možné stanovit 

jeho koncentraci. V experimentální části byla provedena generace ozónu a stanovení jeho koncentrace 

pomocí spektrofotometrické metody a jodometrické titrace. Byla také dlouhodobě měřena koncentrace 

ozónu v ovzduší pomocí Schönbeinovy metody. 

 

 

ABSTRACT 

Ozone is a toxic gas with the fatal impact to living organisms at high concentrations. Therefore, this 

gas is useful in sterilization in many cases. The subject of this work is the generation of ozone using 

various methods and determination of its concentration. Then the generated ozone can be used 

in ozone therapy. 

 The theoretical part deals with properties and use of ozone. In addition, information gathering 

connected to ozone was performed. It was about methods of ozone generation and subsequently about 

the diagnostics determine of ozone concentration. In the experimental part the ozone generation and 

determination of its concentration was performed using spectrophotometric method and iodometric 

titration. The ozone concentration in the air was also measured over the long term using the Schönbein 

method. 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  
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1 ÚVOD 

Ozón je důležitou součástí atmosféry Země, kde tvoří ochrannou vrstvu před škodlivým UV zářením 

pro veškerý pozemský život.  

Významnou vlastností tohoto plynu jsou jeho silné oxidační schopnosti, díky kterým dokáže 

likvidovat viry, bakterie, houby i prvoky. Proto nachází široké uplatnění v nejrůznějších průmyslových 

odvětvích. Např. se používá se při úpravě vody, jak pitné tak i užitkové. Voda je pomocí 

ozónu zdezinfikována a také dochází ke zlepšení její kvality, především barvy, chuti a pachu. 

V potravinářství se ozón používá k dekontaminaci potravin nebo potravinářského zařízení a povrchů. 

Další a stále častější uplatnění ozónu je čištění vzduchu od zápachu v nejrůznějších prostorách. Ozón 

našel uplatnění i ve zdravotnictví jako dezinfekční prostředek, ale i při ozónoterapii, jelikož byl 

prokázán (v nízkých koncentracích) jeho pozitivní účinek na lidský organismus.  

Takto široké spektrum použití ozónu vyžaduje i vysoké nároky na komerční produkci ozónu. Tento 

plyn může být vyroben elektrickým výbojem. Nejčastěji je používaný dielektrický bariérový výboj, 

méně častý je korónový výboj. Další způsob produkce ozónu je fotochemická metoda, kde je 

využíváno UV záření. Dále je možné pro výrobu ozónu použít chemickou, tepelnou nebo 

elektrochemickou metodu. Jednotlivé metody se liší typem energie, která je potřebná k disociaci vazeb 

kyslíku během výroby ozónu. Ozón je možné vyrábět z technického kyslíku nebo přímo ze vzduchu.  

Ozón je velmi nestálý plyn a snadno podléhá rozkladu. Mimo reakce s látkami reaguje i s pevnými 

povrchy. Právě proto se práce zabývá reakcemi ozónu s pevnými povrchy během jeho výroby 

a pojednává o tom, jak tyto reakce ovlivňují výtěžnost některých zmíněných metod. Dále zkoumá 

výrobu ozónu za různých experimentálních podmínek.    
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Vlastnosti ozónu 

Ozón se skládá ze tří atomů kyslíku. Může existovat ve všech třech fyzikálních skupenstvích. 

Za normálních podmínek je ozón bezbarvý plyn s charakteristickým zápachem, který při 

velmi nízkých koncentracích (až 0,04 ppm) může vyvolat pocit svěžesti. Při vyšších koncentracích se 

stává nebezpečným toxickým plynem (> 0,1 ppm). 

Pokud koncentrace ozónu přesáhne 15–20 % získává modré zbarvení. Při atmosférickém tlaku 

a teplotě -111,85 °C se ozón stává tekutým s tmavě modrou barvou. Při teplotě -192,5 °C začíná tát 

a získává tak tmavě purpurovou barvu. Některé další vlastnosti tohoto plynu jsou uvedeny v tabulce 1. 

Tabulka 1: Vybrané vlastnosti ozónu [1, 2]  

Molekulová hmotnost 47,998 g/mol 

Zápach  Detekovaný čichem 0,005–0,02 ppm 

Teplota tání -192,55 °C 

Teplota varu -111,85 °C 

Kritická teplota -12,15 °C 

Kritický tlak 5,57 MPa 

Hustota (0 °C, plyn) 2,154 kg/m
3 

 

Jedná se o poměrně nestabilní a reaktivní plyn, který se po krátké době samovolně rozpadá zpět na 

kyslík. Poločas rozpadu plynného ozónu se liší v závislosti na teplotě. Při teplotě 20 °C a tlaku 

101,3 kPa je poločas rozpadu 45 minut, při zvýšení teploty na 30 °C a za stejného tlaku je poločas 

rozpadu 20 minut. Z čehož plyne, že se tato doba zrychluje se zvyšující se teplotou. Volné atomy 

kyslíku jsou vysoce reaktivní se silnými oxidačními vlastnostmi [1, 2].  

 Ozón je výbušný ve všech třech fyzikálních skupenstvích. Homogenní reakce rozkladu čistého 

plynného ozónu je charakterizována určitou rychlostí při dostatečně vysokých teplotách. Kinetická 

studie tepelného rozkladu ozónu je komplikována tím, že nad určitou kritickou teplotou se stabilní 

kinetický rozklad přeměňuje na výbuch a následně na detonaci.  

Ozónová molekula se skládá ze tří atomů kyslíku umístěných na vrcholech trojúhelníku s tupým 

centrálním úhlem 116° [1]. Molekula ozónu je znázorněna na obrázku 1.  

 

Obrázek 1: Molekula ozónu [1] 

Jak již bylo zmíněno, ozón je pro živé organismy ve vyšších koncentracích toxický. V koncentracích 

vyšších než 0,1 ppm může způsobit zdravotní problémy jako je suchost sliznic, pálení očí, potíže 

s dýcháním, bolesti hlavy. Vyšší koncentrace v hodnotě 0,5–1,0 ppm způsobují poruchy dýchání, 
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sníženou spotřebu kyslíku, podráždění plic, těžkou únavu, bolest na hrudi a suchý kašel. Jakmile se 

koncentrace ozónu pohybuje v rozmezí 1–10 ppm dostavuje se koma. Ozón se stává bezprostředně 

nebezpečný pro život a zdraví v koncentraci 10 ppm [3].  

Přesto je ozón nepostradatelnou složkou zemské atmosféry. Ve stratosféře ve výšce asi 16–50 km tvoří 

ozónovou vrstvu v koncentraci od 2 do 8 ppm. Hraje zde velmi důležitou roli pro všechny živé 

organismy na Zemi, jelikož pohlcuje škodlivé UV záření způsobující popáleniny u lidí a poškození 

DNA v živých tkáních. Ozónová vrstva a její ochrana Země je znázorněna na obrázku 2. Ozón ve 

stratosféře vzniká UV zářením z atmosférického kyslíku při vlnových délkách menších než 240 nm 

(100–240 nm). UV záření také rozkládá ozón zpět na kyslík při vlnových délkách 200–315 nm. 

Ozónová vrstva tedy slouží jako filtr UV záření o vlnových délkách 100–315 nm [4].  

 

Obrázek 2: Popis dějů v atmosféře [5] 

Za normálních podmínek probíhá vznik a rozklad ozónu fotochemickými procesy ve stejné míře, 

avšak tento proces se během roku mění a tak se mění i tloušťka ozónové vrstvy. Množství ozónu 

v atmosféře závisí i na zeměpisné šířce. Na severní polokouli se množství ozónu v průběhu roku mění 

tak, že maximum ozónu je na jaře a minimum na podzim. 

Mimo přirozeného rozkladu ozónu fotochemickými procesy v ozónové vrstvě může být rozklad ozónu 

urychlen působením některých katalyzátorů. Těmi mohou být atomární chlor, fluor, oxid dusnatý nebo 

hydroxylové radikály. Jeden z těchto radikálů může způsobit rozklad tisíců molekul ozónu. 

Hydroxylové radikály vznikají při rozkladu vodní páry například ze spalování vodíku paliva letadel. 

Chlorový radikál může být tvořen rozpadem soli NaCl ze sopečných erupcí nebo při chemické údržbě 
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vozovek v zimním období. Největší množství chloru se do atmosféry dostávalo z freonů, které jsou ve 

stratosféře rozkládány UV zářením, přičemž vzniká chlor, oxid chlornatý, fluor, případně brom. 

Uvedené procesy výrazně snižují množství ozónu ve stratosféře, čímž dochází ke ztenčování ozónové 

vrstvy nebo až ke vzniku ozónové díry [6].  

V troposféře ve výšce 10–16 km je přízemní ozón produkován reakcí mezi oxidem dusičitým, 

těkavými organickými sloučeninami a UV zářením ze slunečního záření. Oxid dusičitý vzniká 

nejčastěji během spalování paliva v motorových vozidlech. Oxid dusičitý je rozkládán UV zářením na 

atom kyslíku a oxid dusnatý. Volný atom kyslíku tvoří s molekulou kyslíku ozón, který se po krátké 

době zpět rozpadá. Nyní se však volný atom kyslíku váže na molekulu oxidu dusnatého za vzniku 

oxidu dusičitého. Tato produkce ozónu ze smogu je nezdravý cyklus, jelikož ozón se nerozkládá zpět 

na neškodný kyslík, ale znovu vytvoří oxid dusičitý a opět zahájí nezdravý cyklus. Tento cyklus 

popisuje obrázek 3. Naproti tomu přirozená nebo komerční produkce ozónu bez přítomnosti 

škodlivých nečistot není nebezpečný cyklus pro životní prostředí, protože takto vyrobený ozón se 

rozpadne na neškodný kyslík [4].  

 

Obrázek 3: Cyklus ozónu, který je produkován ze smogu[4] 

2.2 Využití 

Využití ozónu je velmi rozmanité. Díky jeho schopnosti ničit bakterie a viry nachází uplatnění jako 

dezinfekční činidlo v mnoha odvětvích. Ozón má dlouhou historii použití a je známý jako 

širokospektrální biocid proti virům, bakteriím, biofilmům, houbám a prvokům.  Ozón nepůsobí jako 

systémový jed pro mikroorganismy, nýbrž dezinfikuje oxidačními procesy. V důsledku toho není 

možné, aby si mikroorganismus vytvořil jakoukoli odolnost proti oxidaci. Během oxidace dochází ke 

zničení buněčné stěny mikroorganismu, což způsobuje únik buněčných komponentů mimo buňku. 

Dále dochází k poškození nukleových kyselin, jelikož je porušena vazba mezi uhlíkem a dusíkem 

[7, 8].   
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Významným využitím ozónu je úprava vody (pitné i odpadní), přičemž je účinnější než chlór [7]. 

Pitná voda je díky ozónu zdezinfikována a zbavena železa a manganu. Dochází také k oxidaci 

organických látek, čímž jsou zlepšeny vlastnosti vody (barva, chuť, pach) a k odstranění 

mutagenních a karcinogenních sloučenin. Použití ozónu při úpravě odpadních vod dochází 

k dezinfekci, odstranění fenolů a kyanidů, odstranění pachů a odbarvení [9].  

Další a stále častější uplatnění ozónu je čištění vzduchu od zápachu. Hlavní příčinnou zápachu je 

rozklad organické hmoty v anaerobních podmínkách nebo průmyslová výroba. Rozkladem organické 

hmoty vznikají plyny (oxid uhličitý, různé formy dusíku a sirovodík) způsobující zápach. Za použití 

UV záření je generován ozón, který oxiduje organické látky. Tento proces umožňuje zoxidovat i těžko 

rozložitelné nebo specifické látky jako jsou hydrogensulfidy, amoniak, těkavé látky. Odstraňuje 

zápach cigaretového kouře, pachy z ovzduší v restauracích, zařízení pro chov zvířat a další [10, 11]. 

Použití ozónu také přispívá ke zlepšení bezpečnosti a kvality potravinářských výrobků. Ošetření 

potravin pomocí ozónu se používá k dekontaminaci potravin přímým kontaktem. Tato metoda 

vykazuje výhody od snížení mikrobiální zátěže až po prodloužení skladovatelnosti mnoha různých 

druhů potravin. Proces zahrnuje expozici kontaminovaných potravin ozónu buď ve vodné, nebo 

plynné fázi. Ozonizace probíhá při určité koncentraci ozónu v závislosti na úrovni kontaminace. 

Aplikace ozónu zlepšuje mikrobiologickou bezpečnost potravin a prodlužuje jejich trvanlivost bez 

podstatné změny jejich nutričních, chemických a fyzikálních vlastností. Kromě dezinfekce potravin 

může být ozón aplikován také na potravinářské zařízení a povrchy [12, 13].  

Ačkoli má ozón nebezpečné účinky, vědci se domnívají, že má mnoho terapeutických účinků. Léčba 

ozónem byla využita a těžce studována již více než století. Jeho účinky jsou prokázány, jsou bezpečné, 

s minimálními vedlejšími účinky. Ozónový plyn má vysoký oxidační potenciál a je účinnější než 

chlór, proto se používá jako antimikrobiální činidlo proti bakteriím, virům, houbám a prvokům. Má 

také schopnost stimulovat krevní oběh a imunitní reakce. Tyto vlastnosti ozónu odůvodňují zájem 

o jeho použití v medicíně a zubním lékařství. Lékové formy v plynném stavu jsou poněkud neobvyklé, 

a proto je třeba vyvinout speciální techniky aplikace pro bezpečné používání ozónu. V místních 

aplikacích, jako při léčbě vnějších ran, se jeho aplikace ve formě ozonizované vody považuje za 

nejpraktičtější a nejužitečnější metodu. Použití ozonizované vody je obzvláště známé v zubním 

lékařství, kde se používá především k léčbě zubních infekcí. Mimo ozonizovanou vodu se používá 

ozonizovaný olivový olej případně směs plynu kyslíku a ozónu. V medicíně se ozón používá 

především k léčbě poruch arteriální cirkulace, infekcí a pro revmatickou artritidu. Dále se používá při 

léčbě alergie, akné, poruchy oběhu, geriatrické stavy, virové onemocnění, rakoviny a AIDS 

[14, 15, 16].  

Ozón našel uplatnění jako bělící činidlo pro bělení bavlny nebo buničiny [17, 18]. Dále se ozón 

využívá v prádelnách, nemocnicích, hotelech apod., kde se často perou bílé textilie. Voda 

s rozpuštěným ozónem má vynikající čisticí efekt při praní všech jednobarevných textilií, jelikož je tak 

dosaženo nulových bakterií po vyprání a úplné odstranění všech skvrn [19]. 

2.3 Metody výroby 

Ozón je pro průmyslové účely syntetizován z čistého kyslíku tepelnými, fotochemickými, 

chemickými, elektrochemickými metodami. Syntéza ozónu je provedena pomocí následujících reakcí 

(1), (2), (3):  
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 2OT)hv,,(eO 2  
 (1)  

 MOMOO 32   (2)  

 OOOO 322  , (3)  

kde M je třetí částice [1].  

Jednotlivé metody výroby ozónu se liší typem použité energie, která je potřebná k přerušení vazeb 

mezi atomy kyslíku v molekulární formě. Dodaná energie disociuje vazby mezi atomy kyslíku a poté 

dochází k zformování molekuly ozónu [20].  

2.3.1 Generace ozónu elektrickým výbojem 

V průmyslové výrobě ozónu se nejčastěji používají metody s elektrickým výbojem. Plyn obsahující 

kyslík prochází přes vysokonapěťové (8–10 kV) elektrody, kde za použití elektrického výboje je 

molekula kyslíku rozdělena na atomy. Používané elektrické výboje mohou mít různé formy: 

doutnající, tichý, korunový, obloukový, bariérový a další [1].  

Vytvoření výboje s vysokým napětím a velkým množstvím energie vyprodukuje velké množství tepla. 

Teplo je z ozónového generátoru odstraněno za použití chlazení vzduchem nebo vodou. Teplo musí 

být odstraněno, neboť produkce ozónu je snížena nadměrným teplem v důsledku klesajícího poločasu 

rozpadu ozónu při zvyšování teploty [21].  

2.3.1.1 Dielektrický bariérový výboj 

Dielektrický bariérový výboj je jedním z nejefektivnějších způsobů k výrobě ozónu. Základní 

konfigurace komory pro dielektrický bariérový výboj pro generování ozónu je znázorněno na 

obrázku 4. Skládá se ze dvou rovnoběžných vodivých desek – elektrod, na kterých je nanesena vrstva 

dielektrika. Vzduch nebo plynný kyslík proudí v prostoru mezi dielektrickými vrstvami. Při použití 

vysokého střídavého napětí přiloženého na elektrody, pak elektrické pole vytváří jev známý jako 

dielektrický bariérový výboj. Tyto výboje způsobují bombardování elektrony na molekuly kyslíku, 

které uvolní jeden atom kyslíku O uvnitř jiskřiště. Tento atom je kombinován s molekulou O2 a tvoří 

molekulu ozónu O3 [22].  

 

Obrázek 4: dielektrický bariérový výboj[23] 

Koncentrace syntetizovaného ozónu závisí na parametrech napětí, frekvence a na vlastnostech 

ozonizátoru: tloušťka, délka a typ skleněné trubice, vzdálenost mezi elektrodami a také na teplotě [1].  
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2.3.1.2 Korónový výboj 

Technologie pracující s plyny obsahující kyslík, při nichž dochází ke korónovému výboji, je hlavním 

produktem ozón. Generace ozónu korónovým výbojem je založena na proudění vzduchu nebo kyslíku 

přes střídavé elektrické pole, ve kterém vzniká tichý výboj. Elektrický proud štěpí molekuly kyslíku na 

jednoatomové radikály, které se spojují s molekulami kyslíku a dochází tak ke vzniku tříatomové 

molekuly ozónu [24].  

V generátoru ozónu s korónovým výbojem se elektrický výboj uskutečňuje ve vzduchové mezeře 

uvnitř korónové komory. Korónový výboj probíhá mezi dvěma elektrodami, které mají podstatně 

rozdílné poloměry zakřivení, z nichž jedna musí mít hrot (korónová elektroda). Mezi elektrodami je 

aplikováno vysoké napětí (obrázek 5). Vysoká intenzita elektrického pole v blízkosti korónové 

elektrody způsobuje ionizaci plynu a jeho částečné rozbití. Iont se stejnou polaritou jako korónová 

elektroda se přenáší na druhou elektrodu. Vytvoří se prostorový náboj a tok elektrického proudu se 

spojí oběma elektrodami. Plynový pohyb je tvořen ionty generovanými v korónovém výboji 

v blízkosti elektrody s hrotem [25].  

 

Obrázek 5: korónový výboj[25] 

2.3.2 Výroba ozónu fotochemickou metodou 

Ozón se vyrábí při vlnových délkách UV světla pod 240 nm, přičemž nejúčinnější produkce ozónu je 

při vlnových délkách UV světla 185 nm. Zdrojem UV záření jsou výbojky, které jsou umístěny 

v reaktorech, kde je upravováno dané médium. UV záření štěpí molekuly kyslíku O2 na jednoatomové 

radikály, které se spojují s molekulami kyslíku, přičemž vznikají molekuly ozónu. Ozonizátor je 

tvořen UV reaktorem. Reaktor se skládá z několika částí: z radiační komory, z jedné nebo více 

UV výbojek, které jsou uloženy v pouzdrech z křemičitého skla. Pouzdra jsou z křemičitého skla, 

jelikož běžné sklo nepropouští UV záření [4, 26]. 

Nevýhodou metody je nízký výkon generace ozónu (pouze několik gramů), v malé koncentraci ozónu 

(méně než 1 % hmotnostní). Další nevýhodou je vyšší příkon elektrické energie. Metoda nachází 

uplatnění především v laboratorních aplikacích [24].  

2.3.3 Výroba ozónu elektrolytickou metodou 

Elektrolytická metoda umožňuje výrobu ozónu přímo ve vodě za použití elektrolytických ozónových 

generátorů. Elektrolytické generátory ozónu používají elektrický výboj ve vodě k rozdělení molekuly 

vody na molekulu vodíku a kyslíku. Molekula kyslíku je dále rozdělena na dva atomy kyslíku, které 

jsou kombinovány s molekulou kyslíku za vzniku ozónu. Tato metoda však vyžaduje izolaci kyslíku 
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od vodíku a elektrické nabití molekuly kyslíku pro vznik ozónu. Metoda je nespolehlivá v jiné vodě 

než v čisté.  

Výhodou metody je generátor elektrolytického ozónu, který umožňuje vyrábět ozón přímo ve vodě, 

takže nevyžaduje další zařízení pro zavedení plynného ozónu do vody. Za nevýhodu metody by mohla 

být považována vysoká spotřeba energie a krátká životnost katody a anody používané pro elektrický 

výboj [4].  

2.4 Reakce ozónu s materiály 

2.4.1 Plasty 

Ozón má vysoce korozivní vlastnosti. Mnoho druhů plastů má vlastnosti, které je činí vhodnými pro 

kontakt s ozónem, mnoho dalších plastů je v přítomnosti ozónu vystaveno degradaci. Plasty, které jsou 

vůči ozónu odolné, se používají v zařízeních generující ozón a nahrazují mnohem dražší materiály, 

jako jsou kovové součásti a spojovací prvky.  

Polytetrafluorethylen (PTFE) je odolný plast vůči ozónu. Je ideální pro konstrukci vystavenou vyšším 

teplotám. PTFE se používá i jako vynikající chemicky odolný povlak na silnějších materiálech. 

Polykarbonát je další plast bezpečný pro expozici ozónu, je však o něco méně odolný vůči teplu. 

Polyvinylchlorid (PVC) má dobrou odolnost vůči ozónu, ale může dojít k mírné korozi nebo ke změně 

barvy. 

Neopren a polypropylen (PP) nejsou vhodné materiály pro expozici ozónu, jelikož by mohlo dojít ke 

změknutí, ztrátě pevnosti a otoku, pokud se používají v kontinuálním ozónovém prostředí [27].  

2.4.2 Kovy 

Většina kovů podporuje rozklad ozónu. Katalytický rozklad plynného ozónu je urychlen v přítomnosti 

Pt, Pd, Ru, Cu, W a další. Katalytická aktivita oxidů kovů se zvyšuje s nárůstem oxidačního stavu 

kovu. Tento vztah je zobrazen níže a zobrazuje, zvyšující se stupeň katalytické aktivity řady prvků 

a jejich oxidů v reakci katalytického rozkladu ozónu: 

Cu < Cu2O < CuO; Ag < Ag2O < AgO; Ni < Ni2O3; Fe < Fe2O3; Au < Au2O3 

 

Tyto výsledky lze vysvětlit vyšší aktivitou iontů příslušných prvků vzhledem k aktivitě samotných, 

jakož i význam iontového náboje v katalytické reakci prvků.  

Oxidy přechodných kovů vykazují nejvyšší katalytickou aktivitu při rozkladu ozónu. Zejména 

katalyzátory na bázi oxidu manganičitého, který má nejnižší redukční teplotu a vykazuje nejvyšší 

redukční schopnost. Oxidové katalyzátory nevykazují silnou závislost katalytické aktivity na 

koncentraci ozónu v plynné fázi [1]. 

2.4.3 Uhlík 

Ozón reaguje s různými uhlíkovými materiály, jako je aktivní uhlí, saze, grafit, uhlíkové vlákno apod. 

Charakter těchto interakcí závisí jak na povaze povrchu uhlíku, tak na teplotě. Interakce mohou vést 

k úplné oxidaci vedoucí k tvorbě plynných oxidů uhlíku a k částečné oxidaci produkující funkční 

skupiny obsahující povrchový kyslík. Se zvýšením teploty se poměr mezi těmito dvěma postupy 

přemístí ve směru úplné oxidace. Ta je doprovázena oxidační destrukcí na povrchu s tvorbou plynných 

oxidů uhlíku. Kromě toho dochází na povrchu uhlíkového katalytického rozkladu ozónu [1]. 
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2.4.4 Kaučuk 

Mezi největší využití kaučuku patří výroba pneumatik pro motorová vozidla a stavební izolace pro 

kabeláže, stavební těsnění a střešní materiály. Účinky ozónu na nechráněný přírodní kaučuk 

a univerzální dienový kaučuk jsou nebezpečné, jelikož dochází k degradaci těchto materiálů. Při 

nízkých koncentracích 11 až 30 ppb se nezávisle na působení UV záření objevují praskliny 

v nechráněném kaučuku během několika dní. Nejvíce náchylné jsou typy kaučuku, které mají 

nenasycené hlavní uhlíkové řetězce. Tyto kaučuky podléhají ozonolýze, kdy se ozón připojuje 

k dvojné vazbě mezi atomy uhlíku podél hlavního řetězce, což způsobí štěpení řetězce. Pokud se jedná 

o kaučuk, který není pod tlakem, tato reakce probíhá rychle, ale degradace probíhá pouze do mělké 

hloubky přibližně 0,5 m. Výsledkem jsou bílé povlaky na povrchu. Pokud se jedná o kaučuk pod 

tlakem, který má takto mechanicky oslabenou povrchovou vrstvu, pokračuje proces tak, že se nakonec 

objeví trhliny. Tyto praskliny mohou značně oslabit gumovou strukturu, což vede k selhání materiálu 

[28].  

Nejzranitelnějšími sloučeninami jsou přírodní kaučuk a syntetické polymery z polyizoprenu, 

polybutadienu, akrylonitrilbutadienu a styrenbutadienu. Mezi kaučuky se střední odolností patří 

isobutan izopren a polychloropren. Hlavní skupina kaučuků, které jsou obecně používány jako odolné 

vůči ozónu, jsou terpolymery ethylenu propylenu (EPDM) [28]. 

2.4.5 Sklo  

Křemenné sklo je zcela odolné proti oxidačním účinkům ozónu. Tento materiál může být použit jako 

elektroda v generátoru ozónu. Nevýhodou tohoto materiálu je jeho křehkost [29].  

2.5 Metody stanovení koncentrace ozónu 

Stanovení koncentrace ozónu je možné několika analytickými metodami např. chemická oxidace, 

absorpce ultrafialového záření, katalytický rozklad, chemiluminiscence nebo fluorescence a štěpení 

dvojných vazeb. Metody stanovení množství ozónu lze rozdělit na dvě skupiny: chemické 

a fotochemické. Jodometrická titrace patří mezi nejvíce užívané metody, která umožňuje přesné 

absolutní stanovení ozónu vyrobeného z kyslíku. Tato metoda však nedovoluje provádět průběžná 

měření. Další významná a často užívaná metoda pro stanovení koncentrace ozónu je absorpční metoda 

záření v ultrafialové oblasti. Výhodou této metody je možnost stanovení koncentrace ozónu 

kontinuálně [30]. 

2.5.1 Chemické metody 

2.5.1.1 Jodometrická metoda 

Tato metoda je založená na reakci ozónu s roztokem alkalického jodidu, během které se z jodidu 

vyloučí jod podle rovnice (4):  

 
2223 O2KOHIOHO2KI   (4)  

Jod barví roztok žlutě až hnědě. Následuje titrace roztokem thiosíranu sodného podle rovnice (5):  

 
6423222 OSNa2IOS2NaI  

 (5)  

Před koncem titrace přidáváme roztok škrobu pro zvýšení citlivosti reakce, který s jodem způsobí 

zbarvení roztoku do modra. Titrace probíhá až do odbarvení roztoku. Podle spotřebovaného množství 

thiosíranu sodného určíme množství ozónu [30].  
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Pomocí této metody je možné stanovit množství vyrobeného ozónu, které je určeno ze spotřebovaného 

množství roztoku thiosíranu, kdy 1 ml 0,05 M roztoku Na2S2O3 odpovídá 1,2 mg ozónu. Hmotnost 

ozónu je přepočtena na koncentraci podle vztahu (6):  

 

VAm

m
n

ru

 , 
(6)  

kde m je zjištěná hmotnost ozónu, mu je atomová hmotnostní jednotka (mu = 1,661.10
-27

), Ar je 

relativní atomová hmotnost (Ar (O3) = 48) a V je objem. Objem je zjištěn z naměřeného 

průtoku a času dle rovnice (7) [31]:  
 tQV   (7)  

2.5.1.2 Schönbeinova metoda 

Ozón byl objeven Christianem Schönbeinem v roce 1840 podle jeho ostrého, charakteristického 

zápachu. Schönbein vyvinul metodu pro měření množství ozónu přítomného v atmosféře pomocí 

směsi škrobu a jodidu draselného [32]. Tuto směs nanesl na filtrační papír, který následně vystavil na 

vzduch po dobu několika hodin. Schönbeinův test je založen na oxidační schopnosti ozónu, který 

oxiduje jodid draselný za vzniku jódu na filtračním papíře podle rovnice (8). Jód následně reaguje se 

škrobem a způsobuje hnědé až fialové zbarvení papíru.  

 
2223 IO2KOHOHO2KI   (8)  

Intenzita zbarvení papíru závisí na množství ozónu ve vzduchu. Čím intenzivnější je zbarvení papíru, 

tím vyšší je přítomnost ozónu v atmosféře. Míra zbarvení papíru je vyhodnocena podle Schönbeinovy 

číselné stupnice s hodnotami od 1 do 10. Spolehlivost této metody významně ovlivňuje relativní 

vlhkost vzduchu, která musí být zohledněna při vyhodnocení výsledků měření [32, 33].  

2.5.2 Fotochemické metody 

2.5.2.1 Absorpce záření v UV oblasti 

Pro měření koncentrace ozónu je možné použít spektrofotometrickou metodu, což je kvantitativní 

analýza založená na základě Lambert-Beerova zákona spočívající v posouzení absorpci světelného 

záření se specifickou vlnovou délkou. Schopnost částice pohlcovat záření o dané vlnové délce je 

charakterizováno absorpčním účinným průřezem σ (v) nebo absorpčním koeficientem k (v). Absorpční 

účinný průřez je definován absorpčním zákonem neboli Lambert-Beerovým zákonem (9): 

  σ(v)nl(v)expII(v) 0  , (9)  

kde I0 (v) je intenzita dopadajícího záření na absorbující sloupec plynu, I (v) je intenzita prošlého 

záření, σ (v) je absorpční účinný průřez a n je koncentrace látky pohlcující záření v cm
-3

, l je dráha, 

kterou prošel paprsek v daném prostředí.  

Množství světelné energie absorbované vzorkem přímo souvisí s jeho koncentrací. Ozón má absorpční 

pík v ultrafialovém spektru při 254 nm vlnové délky, takže je třeba použít monochromatické 

UV světlo. Při vlnové délce 254 nm je absorpční koeficient pro ozón největší.  

Pro absorpční koeficient k (v) můžeme Lambert-Beerův zákon zapsat v tomto tvaru (10):  

  k(v)l(v)expII(v) 0  . (10)  
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Tento vztah platí za normálních podmínek při teplotě 273,15 K a tlaku 101 325 Pa. Pokud měříme 

absorbanci záření v prostředí za jiných podmínek, je nutné místo skutečné dráhy paprsku l prošlé 

daným prostředím dosadit do Lambert-Beerova zákona tzv. redukovanou tloušťku x viz rovnice (11): 

 
l

Tp

pT
x

0

0 . 
(11)  

Pro studium absorbance záření ve směsi plynů musíme použít Lambert-Beerův zákon ve tvaru (12):  

 









 



n

1i

ii0 (v)kcx(v)expII(v) . 
(12)  

Koncentrace molekul i-tého druhu molekul je ci a platí 



n

1i

i 1c [30, 34].  
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V experimentální části bylo uskutečněno několik experimentů. Pomocí elektrických výbojů byl 

vyroben ozón, konkrétně byl použit dielektrický bariérový a korónový výboj. Dále bylo pro výrobu 

ozónu aplikováno i UV záření. Ke stanovení koncentrace ozónu byla použita spektrofotometrická 

a jodometrická metoda. Dále probíhalo dlouhodobé měření koncentrace přízemního ozónu v ovzduší 

pomocí Schönbeinovy metody. Byly provedeny také experimenty s oxidem uhličitým. 

3.1 Dielektrický bariérový výboj 

3.1.1 Instrumentace 

Ozón byl produkován ozonizátorem od výrobce Lifetech (viz obrázek 7), který funguje na základě 

bariérového výboje. Celkový objem ozonizátoru byl 0,24 l. Ke generování ozónu byl použit kyslík 

z tlakové láhve Linde Gas a.s. o čistotě 99,999 9 %.  Kyslík byl do ozonizátoru přiváděn gumovou 

hadičkou přes průtokoměr EL-FLOW Bronkhorst, který pracuje v rozmezí 0–2 l/min. Ozonizátor bylo 

možné od okolí odstavit trojcestnými ventily. Zdrojem vysokého napětí byl vysokofrekvenční 

generátor Lifetech s maximálním výkonem 700 W, dále byl použit vysokofrekvenční transformátor 

Lifetech s výkonem 700 W. Vyrobený ozón byl z ozonizátoru veden gumovou hadičkou do křemenné 

kyvety, kterou procházel světelný paprsek rtuťové lampy. Z kyvety byl ozón veden do odtahu. 

Intenzitu světelného paprsku zaznamenával spektrofotometr Ocean Optics (Red Tide USB 650). 

Signál byl dále veden do počítače. Schéma aparatury je znázorněno na obrázku 6.  

 

Obrázek 6: Schéma aparatury: 1 – tlaková láhev s O2, 2 – průtokoměr, 3 – ventily, 4 – ozonizátor, 5 – zdroj 

vysokého napětí, 6 – zdroj světla, 7 – kyveta, 8 – odtah, 9 – spektrofotometr, 10 – počítač 

 

Obrázek 7: ozonizátor pro dielektrický bariérový výboj 
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3.1.2 Průběh experimentu 

Během série měření byl na průtokoměru nastaven průtok kyslíku 2 l/min, který vstupoval do 

ozonizátoru. Výkon ozonizátoru byl nastaven na 1,4 kV. Následně byl v ozonizátoru spuštěn výboj po 

dobu 5 minut a poté byl vypnut zdroj napětí. Ozonizátorem protékal kyslík po dobu 30 sekund 

a posléze byl ozonizátor odstaven trojcestnými ventily. Po určité reakční době t byl obnoven průtok 

kyslíku (2 l/min) skrz ozonizátor, takže vzniklý ozón byl z ozonizátoru vyfoukán, přičemž byla 

měřena jeho koncentrace. Reakční doba t byla zvolena na 30 s, 60 s, 90 s, 120 s, 180 s, 240 s.  

Dále byl proměřen vliv rychlosti vyfukování ozónu kyslíkem. Série měření byla provedena stejným 

postupem a za stejných podmínek. Lišila se reakční doba t, která byla zvolena na 100 s. Ozón byl 

vyfukován z ozonizátoru různým průtokem kyslíku a to průtoky 0,25–1,75 l/min po kroku 0,50.  

Výše popsané dvě série měření (různá reakční doba a vliv rychlosti vyfukování) byly provedeny znovu 

po výboji, který probíhal 6 hodin. Podmínky a postup měření zůstaly stejné.  

3.1.3 Spektrofotometrické stanovení 

Výsledná koncentrace ozónu vyrobeného dielektrickým bariérovým výbojem byla stanovena 

spektrofotometrickou metodou. Vyrobený ozón byl z ozonizátoru veden do křemenné kyvety, kde byla 

změřena absorbance pomocí spektrofotometru Ocean Optics. Intenzita paprsku byla dále zpracována 

počítačovým softwarem Spectra Suite. Z naměřených hodnot absorbancí byla výsledná koncentrace 

ozónu stanovena pomocí programu Pascal. 

3.2 Korónový výboj  

3.2.1 Instrumentace 

V experimentu byl použit reaktor od výrobce Vakuum Praha válcového tvaru o objemu 4,6 l vyrobený 

z nerezové oceli, který je zobrazen na obrázku 9. Do reaktoru byl přiváděn kyslík gumovou hadičkou 

z tlakové láhve Linde Gas a.s. o čistotě 99,999 9 %. Průtok kyslíku byl regulován průtokoměrem EL-

FLOW Bronkhorst, který pracuje v rozmezí 0–2 l/min. Jako zdroj vysokého napětí byl použit 

generátor od výrobce Lifetech, k němuž byl zapojen transformátor značky Statron. Z reaktoru byl ozón 

veden gumovou hadičkou do promývačky. Schéma aparatury pro korónový výboj je znázorněno na 

obrázku 8. Z důvodu malé koncentrace ozónu nebylo možné použít spektrofotometrickou metodu 

stanovení, jelikož nebyl zaznamenán žádný pokles absorbance, avšak při otevření reaktoru byl 

ozón detekován čichem. Proto byla zvolena jodometrická metoda stanovení ozónu, která má 

vyšší citlivost. Jodometrická metoda byla popsaná v teoretické části. Ke stanovení koncentrace ozónu 

byly použity následující chemikálie: 0,2 M roztok jodidu draselného, 0,05 M roztok thiosíranu 

sodného, 2 M roztok kyseliny chlorovodíkové, škrobový roztok.  
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Obrázek 8: Schéma aparatury: 1 – tlaková láhev s O2, 2 – průtokoměr, 3 – reaktor, 4 – zdroj, 5 – promývačka 

 

Obrázek 9: 1 – reaktor, 2 – rovinná elektroda, 3 – korónová elektroda 

3.2.2 Průběh experimentu 

V experimentu byla provedena série měření, kdy byl do reaktoru přiváděn kyslík, jehož průtok byl 

regulován pomocí průtokoměru na 2 l/min. Výkon ozonizátoru byl nastaven na 170 V a následně byl 

v reaktoru spuštěn výboj po různou reakční dobu t, která byla zvolena na 10, 15 a 20 minut. Během 

výboje byla vedena vyrobená směs ozónu a kyslíku z výbojového prostoru reaktoru do 

promývačky, která byla naplněna 100 ml 0,2 M roztoku KI. Vygenerovaný ozón reagoval 

s jodidem za vzniku jodu, dle rovnice (4), který způsobil žluté zbarvení roztoku. Poté byl 

roztok s vyloučeným jodem přelit z promývačky do titrační baňky. Roztok byl okyselen 10 ml 

2 M HCl a titrován 0,05 M roztokem Na2S2O3 do odbarvení podle rovnice (5). Pro zcitlivění 

reakce byl před koncem titrace přidán škrobový roztok, který reagoval se stopami jodu 

a způsobil modré zbarvení titrovaného roztoku. Měření koncentrace vyrobeného ozónu bylo 

provedeno dvakrát pro každý reakční čas 10, 15, 20 minut. Výsledky byly statisticky 
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zpracovány v programu Microsoft Excel, kde byla použita funkce SMODCH. VÝBĚR pro výpočet 

směrodatné odchylky.  

3.3 UV záření 

3.3.1 Instrumentace 

V experimentu byl pro výrobu ozónu použit stejný reaktor od výrobce Vakuum Praha jako v případě 

korónového výboje. Do reaktoru byla instalována křemenná trubice, která byla vakuově utěsněna. Do 

této trubice byla umístěna UV lampa pro generaci ozónu. Toto uspořádání znázorňuje obrázek 11. 

UV lampa od výrobce UVC Servis pracuje v rozsahu 185–253,7 nm s výkonem 8 W a délce 150 mm. 

K UV lampě byl zapojen předřadník UVC-LAB EP1V od výrobce UVC Servis s.r.o. Do reaktoru byl 

přiváděn kyslík gumovou hadičkou z tlakové láhve Linde Gas a.s. o čistotě 99,999 9 %. Průtok kyslíku 

byl řízen pomocí průtokoměru EL-FLOW Bronkhorst v pracovním rozsahu 0–2 l/min. Pro vytvoření 

inertní atmosféry v křemenné trubici byl použit dusík z tlakové láhve Linde Gas a.s. o čistotě 

99,999 %, takže nedocházelo k tvorbě ozónu v trubici, ale až v reaktoru. Vyrobený ozón byl veden 

z reaktoru gumovou hadičkou do promývačky. Schéma experimentálního zařízení a jeho uspořádání 

znázorňuje obrázek 10. Z důvodu malé koncentrace ozónu nebylo možné použít spektrofotometrickou 

metodu stanovení, tudíž byla použita jodometrická metoda, která má vyšší citlivost. Jodometrická 

metoda byla popsaná výše a byly použity následující chemikálie: 0,2 M roztok jodidu draselného, 

0,05 M roztok thiosíranu sodného, 2 M roztok kyseliny chlorovodíkové, škrobový roztok.  

 

Obrázek 10:Schéma aparatury:1 – tlaková láhev s O2, 2 – průtokoměr, 3 – reaktor, 4 – tlaková láhev s N2, 5 –

 křemenná trubice, 6 – UV lampa, 7 – předřadník, 8 – odtah, 9 – promývačka  
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Obrázek 11: reaktor s křemennou trubicí, ve které je umístěna UV lampa 

3.3.2 Průběh experimentu 

Do reaktoru byl přiveden kyslík, který byl regulován průtokoměrem na průtok 1 l/min. UV lampa 

umístěná v reaktoru byla zapnuta po různou reakční dobu 10, 15 a 20 minut. Plynná směs ozónu 

a kyslíku byla vedena do promývačky, která byla naplněna 100 ml 0,2 M roztoku KI. Ozón reagoval 

s jodidem za vzniku jodu, který zbarvil roztok žlutě (viz rovnice (4)). Roztok byl přelit z promývačky 

do titrační baňky a následně byl okyselen 10 ml 2 M HCl a titrován 0,05 M roztokem Na2S2O3 do 

odbarvení dle rovnice (5). Pro zcitlivění reakce byl přidán škrobový roztok, který reagoval 

s jodem a způsobil tak modré zbarvení titrovaného roztoku. Výsledky byly statisticky 

zpracovány v programu Microsoft Excel, kde byla použita funkce SMODCH. VÝBĚR pro výpočet 

směrodatné odchylky.  

Následně byl proveden experiment, zda má vliv rychlost vyfukování ozónu kyslíkem na 

vyrobené množství ozónu. Byla provedena série měření s průtokem kyslíku 2 l/min po dobu 

10 minut a následně s průtokem 1 l/min po stejnou dobu.  

3.4 Schönbeinova metoda 

Pro stanovení koncentrace atmosférického ozónu byla použita Schönbeinova metoda, která je popsána 

v teoretické části práce. 

3.4.1 Instrumentace 

V experimentu byly použity tyto chemikálie: jodid draselný, kukuřičný škrob, destilovaná voda. Dále 

byla použita kádinka, odměrný válec, papír, pravítko a uzavíratelné sáčky.  

3.4.2 Průběh experimentu 

Byl připraven roztok 0,4 M KI s 0,30 g kukuřičného škrobu. Dále byly připraveny proužky papíru 

dlouhé 12 cm a 1 cm široké, které byly z půle namočeny do připraveného roztoku. Proužky papíru 

byly usušeny a poté skladovány v uzavíratelném sáčku.  
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Takto připravené proužky papíru byly po dobu 8 hodiny vystaveny na vybraná místa v Brně, 

Bučovicích a ve Vnorovech u Hodonína. Z důvodu vysoké vlhkosti ve večerních hodinách probíhal 

experiment po dobu 8 hodin spíše přes den, kdy je vlhkost vzduchu výrazně nižší a méně ovlivňuje 

výsledky měření. Experiment probíhal od listopadu 2017 do dubna 2018. 

3.4.3 Stanovení podle Schönbeina  

Po uplynutí měřené doby byly proužky papíru z místa odebrány a vyhodnoceny podle číselné osy 

intenzity zbarvení dle Schönbeina (obrázek 12) a zaznamenána vlhkost vzduchu během dne.  

 
Obrázek 12: číselná osa intenzity zbarvení podle Schönbeina [35] 

Podle hodnoty vlhkosti vzduchu a Schönbeinova čísla byla vyhodnocena koncentrace ozónu v ovzduší 

za použítí grafu (obrázek 13).  

 

 
Obrázek 13: Schönbeinův číselný graf [32] 

3.5  Odhad nejistot při měření  

Při provádění experimentů v laboratoři lze nejistotu určit podle typu použité diagnostické metody. Při 

jodometrické metodě přispívají k celkové nejistotě odečty na stupnicích laboratorního vybavení 

(byreta, odměrný válec…). Nejistota při stanovení koncentrace touto metodou může být odhadnuta na 
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10 %. U spektrofotometrické metody byl použit spektrometr s rozlišením 2 nm. Data byla 

zaznamenávána automaticky a spočtena pomocí softwaru vytvořeném v programu Pascal. Nejistotu 

můžeme odhadnout v rozmezí 5–10 %. U Schönbeinovy metody se jedná pouze o orientační měření, 

nejistotu neurčujeme.  
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4 VÝSLEDKY 

Předmětem této práce bylo prostudovat, v jaké míře dochází ke vzniku a následně k rozkladu ozónu na 

pevných površích. Dále byly studovány i objemové procesy pro generování ozónu různými metodami. 

Experimentální část byla rozdělena na čtyři experimenty. V prvním experimentu byly sledovány 

povrchové procesy v ozonizátoru při dielektrickém bariérovém výboji. Ve druhém a třetím 

experimentu za použití kotonového výboje a UV záření byly prostudovány objemové procesy 

v nerezovém reaktoru. Ve čtvrtém experimentu byl sledován atmosférický ozón prostřednictvím 

Schönbeinovy metody.  

4.1 Dielektrický bariérový výboj 

Během výboje byl molekulární kyslík O2 disociován na atomární kyslík O, přičemž rekombinací 

molekulárního a atomárního kyslíku vznikal ozón. V ozonizátoru došlo k povrchovým procesům, tedy 

k jevu tzv. adsorpce plynu, kdy atomární kyslík pokryl stěny ozonizátoru. Po vypnutí výboje 

byla zastavena generace ozónu. Vyprodukovaný ozón a nezreagované plynné částice byly 

z ozonizátoru vyfoukány kyslíkem. Následně byl ozonizátor odstaven od okolí trojcestnými ventily na 

určitou reakční dobu t, kdy došlo k reakci adsorbovaného atomárního kyslíku ze stěn reaktoru 

s molekulárním kyslíkem za vzniku ozónu.  

Získané výsledky jsou zobrazeny v grafu na obrázku 14. Ze závislostí koncentrace ozónu na reakčním 

čase vyplývá, že se zvyšujícím se reakčním časem roste i koncentrace ozónu. Což platí pro kratší 

reakční časy. Při delších časech je již zřejmě povrch zasaturován a nedochází k dalšímu nárůstu tvorby 

ozónu. Nejvyšší produkce ozónu byla v našich experimentech zaznamenána v reakčním čase 120 s. 

Dále už docházelo k poklesu. Z experimentů plyne, že povrchové procesy mají vliv na tvorbu ozónu.  

 

Obrázek 14: Závislost koncentraceO3 stanovené spektrofotometricky na reakčním čase (délka výboje 5 minut) 

Pro potvrzení teorie s povrchovými reakcemi byl proveden experiment s oxidem uhličitým za stejných 

podmínek. Na obrázku 15 je výsledek v reakčním čase 240 s. V ostatních reakčních časech vypadaly 

závislosti stejně. Ze závislostí plyne, že v ozonizátoru nedochází k povrchovým procesům, tak jako při 

použití čistého kyslíku. Přítomnost uhlíku brání povrchovým reakcím s kyslíkem a ozón z oxidu 

uhličitého vzniká v menší míře než při použití kyslíku.   
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Obrázek 15: Závislost koncentrace O3 stanovené spektrofotometricky na reakčním čase (délky výboje 5 minut) 

Za stejných podmínek byl proveden experiment, kde byl sledován vliv rychlosti vyfukování na 

produkci ozónu v reakčním čase 100 s. Rychlost vyfukování ovlivňuje množství vyrobeného ozónu, 

což zobrazuje obrázek 16. Při pomalejších průtocích byla produkce ozónu vyšší. Za nižší rychlosti 

plynu stihly proběhnout reakce atomárního adsorbovaného kyslíku s molekulárním kyslíkem ve vyšší 

míře než při vysokých průtocích kyslíku. Ve větší rychlosti plynu nestihne reakce proběhnout v tak 

velké míře, tudíž je výsledná produkce ozónu nižší.   

 

Obrázek 16: Závislost koncentrace O3 stanovené spektrofotometricky na rychlosti vyfukování (délka výboje 

5 minut) 
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Při studiu povrchových procesů je důležitá celková doba provozu výboje. Předchozí experimenty byly 

provedeny v ozonizátoru po 5 minutách po jeho spuštění. Následující série experimentů byla 

provedena v ozonizátoru po 6 hodinách jeho provozu. Experimenty byly provedeny stejně jako 

v předchozím případě, grafická závislost je na obrázku 17. 

Při srovnání množství vyrobeného ozónu při délce výboje 5 minut a délce 6 hodin, je vyšší produkce 

ozónu při provozu výboje 6 hodin přibližně o 30 %. Také nebyl zaznamenán pokles produkce ozónu 

se prodlužujícím se reakčním časem. Během nejdelšího reakčního času bylo vyprodukováno největší 

množství ozónu, kdy adsorpce plynu proběhla v největším rozsahu.  

 

Obrázek 17: Závislost koncentraceO3 stanovené spektrofotometricky na reakčním čase (délka výboje 6 hodin) 

Stejně jako v první sadě experimentů byly provedeny i závislosti na množství průtoku kyslíku 

ozonizátorem, viz obrázek 18. Zde je patrný trend, kdy při pomalejších průtocích je produkce ozónu 

vyšší, stejně jako tomu bylo při délce výboje 5 minut. Za nižšího průtoku stihne proběhnout reakce 

atomárního kyslíku na stěnách s molekulovým kyslíkem ve větší míře, než při vysokých průtocích.  
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Obrázek 18: Závislost koncentrace O3 stanovené spektrofotometricky na rychlosti vyfukování (délka výboje 

6 hodin) 

4.2 Korónový výboj 

V experimentu s korónovým výbojem byly sledovány objemové procesy, nikoli povrchové procesy, 

jako tomu bylo při dielektrickém bariérovém výboji, protože reaktor má větší objem. V reaktoru spíše 

docházelo k pružným srážkám plynu se stěnami reaktoru, molekuly plynu nebyly adsorbovány 

stěnami reaktoru, ale během krátkého styku se stěnou jí předaly svoji energii a ochladily ji.  

Před zapálením výboje byl reaktor napuštěn kyslíkem (po dobu 5 min) a následně v průtokovém 

režimu zapálen korónový výboj a byl udržován při napětí 170 V. Ve výboji došlo k procesu tvorby 

ozónu a ten byl detekován jodometrickou metodou. Měření probíhalo pro různou délku výboje. 

Výsledky měření zobrazuje tabulka 2.  

Tabulka 2: Výsledky měření stanovené jodometrickou titrací 

délka výboje [min] spotřeba Na2S2O3 [ml] množství O3 [cm
-3

] 

10 1,15 8,659 6 ∙ 10
14 

10 1,20 9,036 1 ∙ 10
14

 

15 1,75 8,786 0 ∙ 10
14

 

15 1,50 7,530 9 ∙ 10
14

 

20 1,80 6,777 8 ∙ 10
14

 

20 1,90 7,154 3 ∙ 10
14

 

 

Koncentrace vyrobeného ozónu pomocí korónového výboje byla stanovena na (8 ± 1) ∙ 10
14 

cm
-3

.  

Experimentem jsme si ověřili, že korónový výboj je vhodný pro tvorbu ozónu v objemu. V této 

experimentální konfiguraci je výhodou možnost vkládání dalších vzorků nebo materiálu pro účely 

opracování ozónem. Koncentrace ozónu není příliš velká, což je pro biologický materiál výhodou.  
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4.3 UV záření 

UV záření je typickou metodou pro tvorbu ozónu, jak bylo zmíněno v teoretické části. V této 

experimentální konfiguraci může UV záření prošlé křemennou trubicí reagovat se směsí plynů 

vpouštěných do reaktoru. Byla provedena série experimentů s kyslíkem a koncentrace vznikajícího 

ozónu byla stanovena pomocí jodometrické metody. Při výrobě ozónu pomocí UV záření vznikalo 

o řád méně ozónu než při dielektrickém bariérovém výboji na stěnách ozonizátoru. Množství ozónu 

bylo srovnatelné s produkcí pomocí korónového výboje.  

Výsledky měření zobrazuje tabulka 3. Průtok ozónu při tomto experimentu byl 1 l/min. 

Tabulka 3: Výsledky měření stanovené jodometrickou titrací 

délka výboje [min] spotřeba Na2S2O3 [ml] množství O3 [cm
-3

] 

10 0,40 4,183 4 ∙ 10
14

 

10 0,35 5,271 1 ∙ 10
14

 

15 0,75 5,229 2 ∙ 10
14

 

15 0,70 4,880 3 ∙ 10
14

 

20 0,80 4,183 6 ∙ 10
14

 

20 1,00 5,229 2 ∙ 10
14

 

 

Koncentrace vyrobeného ozónu pomocí UV záření byla stanovena na (4,8 ± 0,5) ∙ 10
14 

cm
-3

. 

Experiment byl proveden i pro vyšší průtok (2 l/min) pro srovnání vlivu rychlosti proudění plynu 

reaktorem. Rychlost vyfukování ovlivňuje množství vyrobeného ozónu, což je patrné z tabulky 4. Při 

pomalejších průtocích byla produkce ozónu vyšší. Za nižší rychlosti plynu stihly proběhnout reakce 

atomárního kyslíku s molekulárním kyslíkem ve vyšší míře než při vysokých průtocích kyslíku.  

 Tabulka 4: Vliv rychlosti vyfukování na vyrobené množství ozónu  

průtok O2 [l/min] délka výboje [min] spotřeba Na2S2O3 [ml] množství O3 [cm
-3

] 

2 10 0,50 2,614 8 ∙ 10
14

 

1 10 0,40 4,183 4 ∙ 10
14

 

1 10 0,35 5,271 1 ∙ 10
14

 

 

Tato experimentální konfigurace má stejnou výhodu jako předcházející s korónovým výbojem, 

protože lze do reaktoru umístit vzorky pro opracování. Další výhodou je nízká koncentrace ozónu, 

kterou je možné regulovat průtokem plynu přes reaktor. 

4.4 Schönbeinova metoda 

Množství ozónu v atmosféře závisí mimo jiné na zeměpisné šířce a na ročním období, jak již bylo 

zmíněno v teoretické části. Na severní polokouli je maximum ozónu v atmosféře na jaře a minimum 

na podzim. Tento trend potvrzuje i graf na obrázku 19, který zobrazuje množství ozónu v atmosféře 

měřené Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové pomocí ozónové sondy. Na 

obrázku 19 je množství ozónu uvedeno v Dobsonových jednotkách (DU), kdy 1 DU je definována 

jako vrstva ozónu o tloušťce 0,01 mm při standardním atmosférickém tlaku 1 013 hPa a teplotě 273 K 

[6, 36]. 1 DU odpovídá 2,69 ∙ 10
20

  m
-2

 (molekul na m
2
). 
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Obrázek 19: Množství ozónu v atmosféře v průběhu roku [36] 

Výsledky z dlouhodobého měření ukazují (obrázky 20, 21, 22), že v zimním období byla koncentrace 

ozónu nižší, zatímco v jarním období, konkrétně v březnu, byl zaznamenán značný nárůst koncentrace 

ozónu na všech měřených místech. Což potvrzuje trend z obrázku 19 měřený Českým 

hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové.  

 

Obrázek 20: koncentrace ozónu v Brně  
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Obrázek 21: koncentrace ozónu ve Vnorovech (okres Hodonín) 

 

 

Obrázek 22: koncentrace ozónu v Bučovicích 

Nejvyšší hodnoty ozónu byly zaznamenány v Brně 21. 3. 2018 v množství 165 ppb, avšak 

v Bučovicích a ve Vnorovech byly naměřeny taktéž vysoké hodnoty ozónu pohybující se kolem 

150 ppb. V Bučovicích byly papírky umístěny na parkovišti. Při spalování paliva v motorových 

vozidlech vzniká oxid dusičitý, který dále reaguje s těkavými organickými sloučeninami 

a UV zářením ze slunečního záření. Produktem těchto reakcí je ozón, tudíž by na parkovišti mělo být 

naměřeno větší množství ozónu, což se v porovnání s ostatními měřenými místy nepotvrdilo. Ve 

Vnorovech byly papírky umístěny na okenním parapetu. V Brně byly umístěny na balkoně ve třetím 

poschodí. Výsledky měření zobrazuje graf na obrázku 23.  
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Obrázek 23: Srovnání měřených míst v množství ozónu 

Na obrázku 24 je ukázka zbarvení papírku po vystavení na měřená místa po dobu 8 hodin.  

 

Obrázek 24: Ukázka intenzity zbarvení papírků  
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5 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo prostudovat procesy vzniku ozónu na stěnách reaktoru, které probíhají při 

dielektrickém bariérovém výboji. Dále objemové procesy při vzniku ozónu pomocí korónového 

výboje a UV záření. Cílem bylo také stanovit koncentraci vzniklého ozónu metodou absorpční 

spektroskopie případně jodometrickou metodou. Dlouhodobým měřením, za použití Schönbeinovy 

metody, bylo sledováno množství atmosférického ozónu ve třech různých lokalitách.  

Ze získaných výsledků bylo vyhodnoceno, že při dielektrickém bariérovém výboji probíhají 

povrchové procesy na stěně ozonizátoru vedoucí ke vzniku i zániku ozónu. Za použití tohoto výboje 

byla vyprodukována nejvyšší koncentrace ozónu. V případě různého reakčního času byla nejvyšší 

produkce ozónu při nejdelším reakčním čase, kdy reakce s kyslíkem probíhaly po nejdelší dobu. Dále 

byl sledován vliv rychlosti vyfukování, který má vliv na množství vyrobeného ozónu. Jak se ukázalo, 

při nejnižším průtoku je produkce ozónu nejvyšší z důvodu delšího času na průběh reakce. Na 

produkci ozónu má také vliv délka provozu výboje, jelikož po šesti hodinách provozu výboje byla 

produkce o 30 % vyšší než v případě 5 minut provozu výboje.  

Dále byly prozkoumány objemové procesy u korónového výboje, kde byl použit reaktor s větším 

objemem. Koncentrace vyrobeného ozónu nebyla příliš vysoká a vzhledem k velikosti reaktoru 

povrchové procesy nehrály žádnou roli. Tato experimentální konfigurace bude vhodná pro umístění 

biologického materiálu v objemu reaktoru. 

Objemové procesy probíhaly také při výrobě ozónu UV zářením, kde byl použit stejný reaktor jako 

v případě korónového výboje. Byl sledován vliv rychlosti proudění plynu reaktorem na produkci 

ozónu. Při pomalejších průtocích byla produkce ozónu vyšší. Za nižší rychlosti plynu stihly 

proběhnout reakce atomárního kyslíku s molekulárním kyslíkem ve vyšší míře než při vysokých 

průtocích kyslíku. Výsledná koncentrace vyrobeného ozónu byla srovnatelná s koncentrací 

z   korónového výboje, tudíž by tato metoda mohla být taktéž použita pro biologický materiál.  

V případě Schönbeinovy metody bylo sledováno množství ozónu v atmosféře po dobu půl roku od 

listopadu 2017 do dubna 2018. Tady se potvrdilo, že se množství ozónu v atmosféře mění během 

ročního období. V zimním období bylo množství ozónu v atmosféře nižší, ale v jarním období byl 

sledován značný nárůst ozónu. Vyšší produkce ozónu vlivem spalování paliva u motorových vozidel 

se nepotvrdila. Výsledky byly porovnány s dlouhodobým měřením ozónu v Hradci Králové 

prováděným Českým hydrometeorologickým ústavem a průběh odpovídá námi změřeným hodnotám.  

Schönbeinovu metodu tedy můžeme prohlásit za spolehlivou. Schönbeinova metoda je vhodná pro 

domácí měření ozónu, jelikož je nenáročná a potřebné materiály k jejímu provedení jsou volně 

dostupné.  

Všechny tyto poznatky jsou důležitým krokem k objasnění povrchových a objemových procesů 

probíhajících při výrobě ozónu v ozonizátoru nebo reaktoru. Mají významný vliv na účinnost při 

výrobě ozónu, a proto je zajímavé zkoumat tyto procesy i nadále. Výsledky získané z experimentů 

budou použity do připravované publikace. Cíle bakalářské práce byly splněny a dále předpokládáme 

využití experimentální aparatury pro aplikaci ozónu na biologický materiál. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

UV   ultrafialová oblast spektra 

ppm   parts per milion, počet částic na 1 milión ostatních částic; 1 ppm = 1 mg/l 

ppb  parts per billion, počet částic na 1 bilión ostatních částic; 1 ppb = 0,001 mg/l 

σ   absorpční účinný průřez 

k   absorpční koeficient  

I0   intenzita dopadajícího záření na absorbující sloupec plynu 

I  intenzita prošlého záření 

PTFE    Polytetrafluorethylen  

PVC    Polyvinylchlorid  

PP   polypropylen  

EPDM   terpolymery ethylenu propylenu  

DU   Dobsonova jednotka, vyjadřuje množství ozónu v atmosféře; 1 DU = 2,69 ∙ 10
20

 m
-2

 


