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ABSTRACT: 

This thesis is concerned with influence of nitrogen admixture to non-thermal microwave 

plasma jet generated in argon flow at atmospheric pressure. Non-thermal plasma can be used 

in more biomedical applications such cancer treatment, blood coagulation, sterilization etc. It 

is necessary to know the changes of plasma composition and its parameters in dependence 

nitrogen concentration to avoid potentional damages of the treated tissue. 

 Plasma jet was characterized by optical emission spectroscopy along its axis. Electron, 

vibrational and rotational temperatures were calculated from intensities of the selected 

spectral lines and bands emitted by particles generated in plasma.  

 The results show increase of the nitric oxide concentration followed by the increase 

UVC radiation. Temperature of the neutral gas increase too, but not so much and thus jet with 

nitrogen addition can be still used for the treatment of thermosensitive materials such 

as human tissue. Study of the sterilization effect of microwave plasma generated in argon-

nitrogen mixtures is still under progress. 

 Some of the results obtained during this thesis were included in the paper submitted 

into Journal of Physics D: Applied Physics. 
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ABSTRAKT: 

Táto práca sa zaoberá vplyvom prímesi dusíka na nízkoteplotnú mikrovlnnú plazmatickú 

trysku generovanú v argóne pri atmosférickom tlaku. Nízkoteplotná plazma má využitie 

v mnohých biomedicínskych aplikáciách ako je liečba rakoviny, koagulácia krvi, sterilizácia 

a podobne. Je dôležité vedieť k akým zmenám zloženia a parametrov plazmy dochádza 

v závislosti na koncentrácii dusíka, aby sa zabránilo potenciálnemu poškodeniu ošetrovaného 

tkaniva.  

Plazmatická tryska bola charakterizovaná pozdĺž osi výboja pomocou optickej emisnej 

spektroskopie. Z intenzít vybraných spektrálnych čiar a pásov plazmou generovaných častíc 

vyžarujúcich svetlo boli vypočítané elektrónové, vibračné a rotačné teploty. 

Výsledky merania preukázali zvýšenú koncentráciu oxidu dustaného a taktiež zvýšenie 

UVC žiarenia. Bol preukázaný aj nárast teploty neutrálneho plynu, avšak nie príliš vysoký, 

takže plazmatická tryska s prídavkom dusíka je stále použiteľná pre ošetrenie 

termosensitívnych materiálov akým je ľudské tkanivo. 

Štúdium sterilizačného účinku mikrovlnnej plazmy generovanej v zmesi argón-dusík 

naďalej prebieha. 

Niektoré z výsledkov získaných počas tejto práce boli zahrnuté v článku odborného 

časopisu Journal of Physics D: Applied Physics. 
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1 ÚVOD 

Plazma býva často považovaná za štvrté skupenstvo hmoty. Navonok sa jej chovanie 

najviac podobá plynu, od ktorého sa líši najmä prítomnosťou voľných nosičov náboja. 

Odhaduje sa, že 99 % celkovej vesmírnej hmoty sa nachádza v tomto skupenstve. Jedná sa 

o vysokoteplotnú plazmu, ktorej typickým príkladom sú hviezdy, hmloviny a galaxie. Na 

Zemi sa s týmto typom plazmy stretneme menej často, pretože jej životnosť má veľké 

energetické nároky ako napríklad vysoká teplota, tlak, žiarenie a podobne. Sú to napríklad 

blesky alebo polárna žiara. Druhým typom plazmy je plazma nízkoteplotná. V tomto prípade 

sú energie častíc oveľa nižšie. Takáto plazma je obyčajne aj nerovnovážna, čo znamená, že 

ľahké elektróny majú oveľa väčšiu energiu ako ťažké častice. Využitie takejto plazmy je 

možné v rôznych technológiách. Zatiaľ čo vysokoteplotné plazmy sú zväčša prírodnými 

javmi, nízkoteplotná plazma je generovaná umelým spôsobom. 

Nízkoteplotná plazma dosiahla veľkú popularitu vďaka štúdiám, ktoré dokazujú jej 

rozsiahle využitie v priemysle ale taktiež v medicíne. Na rozdiel od vysokoteplotnej sú jej 

nároky na generáciu ekonomicky výhodné. Plazmové technológie nahrádzajú neekologické 

a neekonomické priemyselné technológie. Plazma generovaná vo vzduchu alebo 

v prítomnosti vzduchu vytvára vysoko reaktívne prostredie, v ktorom je veľká koncentrácia 

reaktívnych častíc dusíka a kyslíka, radikálov a UV žiarenie, ktoré má známy mikrobicídny 

efekt. Všetky tieto faktory na bunky pôsobia synergicky. Keďže teplota neutrálnych častíc 

plazmy nedosahuje vysoké hodnoty, nedochádza k poškodeniu biologického materiálu 

a aplikovateľnosť je možná aj na termosenzitívne materiály vrátane živých tkanív. Vďaka jej 

mikrobicídnym účinkom je v medicíne využívaná ako nástroj na sterilizáciu operačných 

nástrojov. Obávané ošetrenie u zubára sa môže nahradiť bezbolestným ošetrením pomocou 

nízkoteplotnej plazmy. Dezinfekcia rany podporuje liečbu chronických rán a zároveň, 

po použití plazmy dochádza k proliferácii endoteliálnych buniek, čo vedie k postupnému 

uzatváraniu rany. Plazmová terapia by sa mohla stať účinnejším a šetrnejším nástrojom na 

liečbu onkologických pacientov, vďaka reaktívnym časticiam, ktoré v plazme vznikajú. 

Viaceré štúdie dokazujú, že plazma je schopná zastaviť rast rakovinových buniek a indukovať 

ich apoptózu, pričom odolnosť zdravých buniek voči pôsobeniu plazmy je oveľa väčšia. 

Tento fakt dáva nový rozmer možnostiam liečby tejto zákernej smrteľnej choroby. Boli 

preukázané aj jej pozitívne účinky na koaguláciu krvi. Má potenciál pri dekontaminácii 

mnohých druhov potravín a obalov na potraviny. Plazmatický výboj nachádza využitie aj 

v estetickej medicíne ako neinvazívna metóda na redukciu vrások.  

 Účinky a bezpečnosť aplikácie plazmy v terapii však ešte nie sú úplne jasné, preto je 

potrebné pred zavedením plazmy do praxe identifikovať všetky možné zdravotné komplikácie 

a kontraindikácie, ktoré by mohli pri aplikácii výboja na živé tkanivo nastať [1–5]. 
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2 TEORETICKÁ ČASŤ 

2.1 Plazma – štvrté skupenstvo hmoty 

Plazma je súbor nabitých a neutrálnych častíc – elektróny, ióny, atómy, molekuly, 

v rôznych kvantových stavoch. Plazma je ionizovaný plyn, ktorého častice majú kolektívne 

správanie a je kvazineutrálny. Kvazineutralita je približná rovnosť koncentrácií kladne 

nabitých iónov a záporne nabitých elektrónov v oblasti plazmy. Vďaka prítomnosti voľných 

nabitých častíc sa v objeme plazmy vytvára priestorový náboj a elektrostatické pole, ktoré 

spätne pôsobí na nabité častice. Dochádza ku kompenzácii fluktuácie hustoty náboja a plazma 

sa javí elektricky neutrálna. Teda jej priestorový náboj je približne rovný nule. Kolektívne 

správanie sú pohyby, ktoré závisia nielen na lokálnych podmienkach, ale aj na stave plazmy 

vo vzdialených oblastiach [5–11].  

2.1.1 Podmienky pre udržanie ideálnej plazmy 

Ionizovaný plyn nemusí byť vždy plazmou. Ionizovaný plyn je plazmou vtedy, keď všetky 

jeho rozmery sú väčšie ako Debeyova dĺžka a musí splňovať tieto podmienky: 

- Kvazineutralita – približná rovnosť koncentrácií kladne a záporne nabitých častíc. 

- Lineárne rozmery plazmy l musia byť oveľa väčšie ako charakteristická dĺžka hD – 

Debeyova dĺžka 

 
e

e

D
n

kT

e
h 01 


, (1) 

 kde Te je teplota elektrónov, ne je koncentrácia elektrónov, k je Boltzmannova 

konštanta, 0  je permitivita vákua a e je náboj elektrónu. 

- Celkový počet nabitých častíc v Debeyovej sfére ND musí spĺňať podmienku 

 ND >>> 1, (2) 

 mechanizmus Debeyovho tienenia platí, ak je v Debeyovej sfére dostatočné 

množstvo častíc 

 nhN DD

3

3

4
 . (3) 

- Frekvencia elektrónových fluktuačných oscilácií plazmy, takzvaná plazmová 

frekvencia, musí byť väčšia ako zrážková frekvencia [6, 10, 12, 13]. 

2.1.2 Druhy plazmy  

a) Slabo ionizovaná plazma  

- koncentrácia nabitých častíc je v porovnaní s koncentráciou neutrálnych molekúl 

zanedbateľná. Nabité častice sa zrážajú prevažne s neutrálnymi molekulami 

plynu.  
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b) Silne ionizovaná plazma 

- koncentrácia nabitých častíc prevláda, koncentrácia neutrálnych molekúl je 

zanedbateľná. Prevládajú vzájomné zrážky nabitých častíc. 

K ionizácii, čiže odobratiu elektrónu dochádza, keď má atóm alebo molekula dostatočné 

množstvo energie. Tú môže získať z vonkajšieho zdroja, alebo vzájomnými zrážkami častíc. 

K vzniku a udržovaniu plazmy je potrebný zdroj energie, ktorý spôsobuje ionizáciu [6, 11]. 

 

2.1.3 Vlastnosti plazmy  

Významnou vlastnosťou plazmy, na rozdiel od plynu, je jej elektrická vodivosť, ktorá 

závisí na tom, či je plazma ionizovaná silne alebo slabo. Pri silne ionizovanej plazme 

elektrická vodivosť nezávisí na koncentrácii nabitých častíc a rastie so strednou kinetickou 

energiou elektrónov. Vďaka tomu môže mať plazma pri vysokých teplotách lepšiu vodivosť 

ako kovové vodiče. Vodivosť slabo ionizovanej plazmy rastie s koncentráciou nabitých častíc. 

S rastúcou teplotou elektrónov pri konštantnej koncentrácii nabitých častíc elektrická 

vodivosť klesá. 

V dôsledku prítomnosti nabitých častíc, na plazmu pôsobí aj silné magnetické pole. 

Na pohybujúce sa voľné elektrické náboje v plazme tak pôsobí Lorentzova sila. 

Ďalšie delenie plazmy je z hľadiska strednej kinetickej energie častíc v plazme, čiže 

teploty častíc. Toto delenie je formálne, pretože neexistujú fyzikálne dôvody na stanovenie 

hranice. V prípade, že je stredná kinetická energia nabitých častíc plazmy väčšia ako 100 eV, 

čomu prislúcha teplota väčšia ako 1 MK, hovoríme o vysokoteplotnej plazme. Táto plazma je 

silne ionizovaná. V praxi sa s ňou stretneme napríklad v experimentoch s riadenou 

termonukleárnou syntézou alebo v astrofyzike (vnútro Slnka a hviezd). Plazmu považujeme 

za nízkoteplotnú, keď je teplota molekúl plynu a iónov porovnateľná s izbovou teplotou, 

zatiaľ čo teplota elektrónov je typicky v tisícoch K. Nízkoteplotná plazma je používaná vo 

výbojoch, v plazmových technológiách, napr. žiarivky, výbojky na reklamné účely. Nízka 

teplota umožňuje použitie plazmy aj v biomedicínskych aplikáciách. 

Plazma je veľmi reaktívne prostredie. Vďaka veľkej hustote excitovaných a ionizovaných 

častíc dokáže zmeniť aj inertné materiály. V plazme je možné dosiahnuť oveľa vyššie teploty 

a hustoty energie, ako dosiahneme chemickou cestou. Plazma dokáže generovať aktívne 

častice. Aktívne častice sú fotóny, voľné radikály, excitované molekuly a podobne. Všetky 

atribúty plazmy pôsobia súčasne a prejavujú sa synergické efekty ich pôsobenia [6, 11]. 

2.2 Vznik plazmy 

Stav plynu je závislý na pohybe molekúl. S rastúcou teplotou dochádza k nárastu rýchlosti 

pohybu molekúl, a teda aj k zvýšeniu množstva zrážok medzi molekulami. Vznik plazmy je 

založený na ohriatí plynu až to takej miery, že pri vzájomných zrážkach molekúl prekročí 

veľkosť nárazovej práce hranicu veľkosti väzbovej energie medzi atómami a začne dochádzať 

k disociácii molekúl. Pokiaľ dodávaná energia stále rastie, začne dochádzať k vyrážaniu 

elektrónov z obežných dráh atómu alebo molekuly. To vedie k rozštiepeniu atómov na 

záporne nabité elektróny a ióny s kladným nábojom, čiže plyn sa ionizuje a prechádza do 

plazmového skupenstva. 
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Obrázok 1: Nabudenie neutrálneho atómu [14]. 

 

Na obrázku 1 je zobrazený ionizačný proces atómu hélia. V strede sa nachádza atómové 

jadro s dvoma kladnými nábojmi. Okolo jadra krúžia dva elektróny. V tomto stave je atóm 

neutrálny [14–16].  

Nabité častice vytvárame ionizáciou plynu. Tieto častice vznikajú párovo, teda súčasne 

vznikne elektrón a kladný ión. Postupným zvyšovaním počtu nabitých častíc v ionizovanom 

plyne bude koncentrácia priestorového náboja zanedbateľná. Pôsobením elektrického poľa sa 

budú kladne nabité častice pohybovať k zápornej elektróde a elektróny zasa opačným 

smerom. Pri zápornej elektróde vznikne prebytok kladného náboja a pri kladnej elektróde zas 

prebytok záporného náboja. Nastane polarizácia ionizovaného plynu. Tento priestorový náboj 

vytvára elektrické pole, opačne orientované ako pole od elektród – v centre ionizovaného 

plynu nastáva odtieňovanie vonkajšieho elektrického poľa. To vysvetľuje, prečo je 

v centrálnej časti elektrické pole slabšie a v blízkosti elektród zasa silnejšie, než bola pôvodná 

hodnota. Vplyv priestorového náboja zmenil pôvodné vlastnosti ionizovaného plynu, a tým sa 

stal plazmou [6]. 

Najrozšírenejšia metóda tvorby plazmy v laboratóriu sú fotoionizácia a elektrický výboj 

v plyne. Pri fotoionizácii dochádza k ionizácii dôsledkom absorpcie fotónu atómom alebo 

molekulou. Energia fotónu musí byť rovnaká alebo vyššia ako ionizačná energia daného 

atómu. Pri generácii plazmy elektrickým výbojom v plyne je na ionizovaný plyn aplikované 

elektrické pole, ktoré zrýchľuje voľné elektróny. Tie tak získavajú dostatočne vysokú energiu 

na ionizáciu ďalších atómov vzájomnými zrážkami. Prenos energie z poľa je efektívnejší 

pre ľahké elektróny než pre relatívne ťažké ióny. Teplota elektrónov, teda ich stredná 

kinetická energia, je vo výbojoch v plynoch vyššia ako teplota iónov, pretože prenos 

kinetickej energie z elektrónov na ťažšie častice je veľmi pomalý. Výboje sa delia podľa typu 

použitého elektrického poľa na striedavé a jednosmerné. Striedavé sa ďalej delia podľa 

frekvencie poľa na nízkofrekvenčné, rádiofrekvenčné a mikrovlnné [17]. 

2.3 Parametre plazmy 

Pre dosiahnutie optimálnych podmienok pre využitie plazmy v praxi, je nutné riadiť 

a regulovať teplotu a výkon plazmy. Parametre plazmy ovplyvňuje aj voľba plazmového 

plynu alebo geometria elektródového systému [14–16, 18]. 
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2.3.1 Plazmové plyny  

V súčasnosti sú najpoužívanejšími plynmi argón, hélium, vodík, dusík a niekedy vzduch 

a vodná para. 

Plyny používané k tvorbe plazmy sa delia na jednoatómové, dvojatómové a viacatómové. 

Do jednoatómových plynov patrí argón a hélium. Dvojatómové sú napríklad dusík a vodík 

[15]. 

2.3.1.1 Chemicko-fyzikálne vlastnosti plazmových plynov 

Pri ionizácii rôznych plynov má plazma rôzne vlastnosti. Je to spôsobené odlišnými 

vlastnosťami plynov, ako je rozdielna molekulová hmotnosť, hustota, špecifická tepelná 

kapacita, a podobne. 

Ionizácia argónu a hélia sa pohybuje v rozmedzí teplôt od 9000 K až 22000 K. Entalpia 

atomárnej plazmy je nižšia ako u dvojatómových plynov. Prechod do plazmy je jednoduchší, 

vyžaduje nižšie napätie, plazma je stabilnejšia a teplota dosahuje najvyššie hodnoty. 

Nevýhodou atomárnej plazmy, je vysoká cena. Pre zlepšenie vlastností plazmových 

systémov, ako je napríklad entalpia, sa do plynu pridáva vodík a dusík. Prídavok 

molekulárnych plynov taktiež ovplyvňuje reaktivitu vytvorenej plazmy, čo je využívané 

pri praktickom použití plazmy [14, 15]. 

2.4 Mikrovlnné zdroje  

Mikrovlnnou časťou elektromagnetického žiarenia rozumieme hornú časť ultra vysokých 

frekvencií (vlnové dĺžky 30–10 cm), super vysoké frekvencie (10–1 cm) a extrémne vysoké 

frekvencie (1–0,1 cm). Frekvenčný rozsah je 1–300 GHz.  

Mikrovlnná plazma má niekoľko výnimočných vlastností. Mikrovlnne generovaná plazma 

má vyššiu elektrónovú kinetickú teplotu (5–15 eV) než jednosmerná alebo rádiofrekvenčná 

plazma (1–2 eV). Mikrovlnné plazmy môžu byť zapálené pri veľkom rozsahu tlakov. Vďaka 

vysokej elektrónovej kinetickej teplote sú schopné dosiahnuť vyšší stupeň ionizácie 

a disociácie. Keďže nemajú vysokonapäťovú elektródu, neprebieha efekt iónového 

rozprašovania stien. 

Mikrovlny predávajú energiu plazmovým elektrónom a tie sa zrážajú s ťažšími časticami. 

Plyn sa čiastočne ionizuje, stáva sa plazmou a podporuje šírenie mikrovĺn.  

Mikrovlnné rezonátory môžu byť umiestnené mimo dielektrickej trubice, ktorá obsahuje 

plazmu. To odstraňuje odprašovanie elektród, ktoré má negatívne účinky – koróziu elektród, 

opotrebovanie a depozíciu elektródového materiálu na stene trubiek. Tieto účinky by taktiež 

viedli k znečisťovaniu pracovného plynu.  

Medzi najčastejšie používané mikrovlnné plazmy patria:  

- Plazma v rezonančnej dutine – Rezonančné dutiny využívajú zosilnenie vĺn 

rezonanciou. 

- Microstrip plazma – Nízkonapäťový zdroj mikrovlnnej plazmy. 

- ECR zdroje – Plazma je budené systémom, v ktorom je statické magnetické pole 

skrížené s vysokofrekvenčným elektrickým poľom. 

- Fakľové výboje – Mikrovlny generované magnetronom, do výboja sú vedené 

cez koaxiálne vedenie na hrot centrálnej kovovej elektródy, kde je zapálený výboj. 
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- Výboje s povrchovou vlnou – Vlna nesie energiu prevažne v malej vzdialenosti 

od rozhrania a je pripútaná k hranici, cez ktorú sa šíri [19–24]. 

2.5 Výboje udržiavané povrchovou vlnou 

Výboje udržiavané povrchovou vlnou (surface-wave-sustained discharges – SWD) patria 

do skupiny vysokofrekvenčných výbojov (High frequency – HF). Tieto výboje sú 

charakteristické tým, že energia dodávaná do aktívnej zóny plazmy je dodávaná 

z výkonového toku elektromagnetických vĺn, ktoré sa šíria pozdĺž plazmatického stĺpca [25].  

Výboje udržiavané povrchovými vlnami radíme do hlavnej kategórie výbojov 

udržiavaných postupnou vlnou (Travelling wave discharges – TWDs), kvôli mechanizmom 

prenosu energie elektromagnetického poľa na plazmu [26]. 

2.5.1 Povrchová vlna 

Vo výboji s povrchovou vlnou sú excitované elektromagnetické vlny. Tieto vlny sú vedené 

pozdĺž ohraničeného povrchu, kde je koncentrovaný ich energetický tok. Povrchová vlna 

nesie energiu najmä v rámci malej vzdialenosti od rozhrania. Povrchové vlny sú pripútané 

k hranici, pozdĺž ktorej sa šíria aj vtedy, keď je rozhranie zakrivené. Existujú dva typy 

povrchových vĺn: 

1) Vlny spojené s rozhraním medzi dvoma bezstratovými dielektrikami (nevodivá tyč 

obklopená vzduchom);  

2) Vlna, ktorá sa šíri pozdĺž vodivého materiálu obklopeného dielektrikom (vodič 

potiahnutý dielektrikom). 

Povrchové vlny sú schopné šíriť sa pozdĺž rozhrania plazmy aj napriek tomu, že plazma 

nie je dokonalý vodič ani bezstratové dielektrikum [23, 27]. 

2.5.1.1 Vznik povrchovej vlny  

Predtým, než vznikne povrchová vlna, ktorá bude udržiavať plazmový stĺpec, dôjde 

k prvotnému prierazu. Ten vzniká vo výbojovej trubici pri budiacej štrbine. Môže vznikať 

spontánne, keď je intenzita budiaceho poľa dostatočne vysoká, alebo je vyvolaný pomocným 

zdrojom. Keď elektrónová hustota n v mieste zapálenia prekročí hodnotu elektrónovej hustoty 

odpovedajúcej rezonancii povrchovej vlny nd, povrchová vlna sa rozšíri. Vlna sa šíri až 

do vzdialenosti, kde n = nd, a následne sa odrazí naspäť. Elektróny sú vďaka pozdĺžnym 

gradientom elektrického poľa vypudzované vpred, formujú ionizačné čelo, ktoré predlžuje 

plazmový stĺpec. Celková dĺžka stĺpca závisí na množstve energie, ktorá bola dodaná 

zdrojom [28–30]. 

2.5.2 Vlastnosti výboja s povrchovou vlnou 

Vlastnosti výboja s povrchovou vlnou závisia na absorbovanom množstve energie na 

jednotku dĺžky plazmy a na podmienkach výboja, najmä tlaku a zložení plynu, rozmeroch 

výbojovej trubice a jej materiálu, móde vlny a frekvencii.  

Takéto plazmy sú charakteristické flexibilitou operačných podmienok: 

- priemer výbojovej trubice môže mať od 1 mm do 124 mm; 

- rozmedzie tlakov od stoviek Pa až do niekoľkých atmosfér; 
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- frekvencie budiaceho poľa od 10 MHz do 10 GHz; 

- dĺžka plazmy od niekoľkých mm do 6 m; 

- plyn: vzácne plyny, molekulové plyny, plynové zmesi [29]. 

2.6 Surfatron 

Surfatron je relatívne malá súčiastka, ktorej telo sa skladá z dvoch kovových súosých 

valcovitých plášťov, ktoré vytvárajú dutinu. Na jednom konci je pohyblivý piest, ktorý slúži 

na ladenie surfatronu. Na druhom konci sa nachádza úzka štrbina, ktorou je šírený 

mikrovlnný výkon do výboja. Symetria a tvar štruktúry surfatronu a štrbiny zabezpečuje, že 

elektrické pole vychádzajúce z otvoru štrbiny môže vzbudiť azimutálne symetrickú 

povrchovú vlnu, ktorou bude udržiavaný plazmový stĺpec v dielektrickej trubici. Dielektrická 

trubica, vložená do dutiny surfatronu, je najčastejšie vyrobená z kremenného skla, odolného 

voči vysokým teplotám a s nízkym koeficientom dielektrických strát. Mikrovlnný výboj je 

do surfatronu privádzaný koaxiálnym káblom, zavedeným do surfatronu radiálne otvorom 

v stene plášťa. Vonkajší vodič koaxiálneho kábla zasahuje do vnútra surfatronu a na koniec 

vnútorného vodiča je pripevnený pliešok. Medzi plieškom a vnútorným plášťom surfatronu 

vzniká kapacitancia. Táto kapacitná väzba je pohyblivá v radiálnom smere v tele surfatronu, 

čím ovplyvňuje imaginárnu časť vstupnej impedancie. Zmena štruktúry, pôsobením 

pohyblivého piestu zas ovplyvňuje reálnu časť impedancie. Vďaka týmto faktorom je možné 

surfatron nastaviť tak, že je celý výkon transformovaný do plazmy, odrazený výkon je 

minimálny [30, 31]. 

2.7 Výboje v kvapalinách  

Elektrický výboj v kvapaline zahŕňa kombinácie fyzikálnych a chemický procesov, 

závisiacich na množstve faktorov, ako je vodivosť, polarita a oxidačný stav elektród, 

vlastnosti kvapaliny a pod. Na základe tvorby dostatočne silného elektrického poľa vo vode 

vzniká elektrický prieraz, vznik plazmových kanálikov. Šírením elektrického výboja, 

prostredníctvom zrážok energetických elektrónov, dochádza k disociácii a ionizácii molekúl 

vody a generácii silných oxidačných činidiel, ako sú veľmi reaktívne hydroxylové radikály, 

ozón a peroxid vodíka. V prítomnosti dusíka, vznikajú rôzne dusíkaté zlúčeniny. Vzniká 

napríklad peroxynitril, ktorý sa ďalej oxiduje na peroxynitrilovú kyselinu. Peroxynitrilová 

kyselina je dôležitým sterilizačným činidlom. Elektrický výboj je doprevádzaný ultrafialovým 

žiarením, vysokotlakovými rázovými vlnami a intenzívnym elektrickým poľom. Tieto 

fyzikálne javy majú silné sterilizačné účinky. 

Elektrické výboje v kvapalinách môžu byť realizované v rôznych konfiguráciách elektród 

a s rôznymi vlastnosťami vstupného napätia. Používajú sa striedavé, jednosmerné alebo 

pulzné zdroje napätia.  

Elektrické výboje generované vo vode patria medzi technológie AOP (Advanced 

Oxidation Processes). Sú to systémy, schopné degradovať aj veľmi odolné látky z vôd. 

Metódy sú založené na produkcii veľmi reaktívnych častíc – hydroxylových radikálov, 

vodíkových a kyslíkových radikálov, peroxidu vodíka, ozónu, dusíkatých zlúčením a iónov. 

Tieto látky majú vysoký oxidačno-redukčný potenciál a veľkú reaktivitu s organickými 
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zlúčeninami. Iniciujú chemické reakcie, pôsobia na molekuly látok rozpustených v kvapaline, 

a tieto reakcie spôsobia zánik týchto molekúl a následný vznik nových  

Nevýhodou výbojov generovaných priamo v kvapaline, je ich obmedzená energetická 

účinnosť. Na druhú stranu do systému nie je potrebné zavádzať žiadny pracovný plyn. 

Z hľadiska chemických procesov iniciovaných výbojmi generovanými priamo v kvapalnej 

fáze, nie je veľký rozdiel oproti výbojom v plynnej fáze, ktoré priamo interagujú 

s kvapalinou. Preto aj pri interakcii výboja v plynnom prostredí vznikajú rovnaké aktívne 

častice [32–34]. 

2.8 Fyzikálne procesy v plazme 

Veľká časť energie v elektrických výbojoch je spotrebovaná na tvorbu vysokoteplotných 

plazmových kanálikov, ktoré emitujú svetlo zo širokej oblasti vlnových dĺžok vrátane silného 

vyžarovania v UV aj VUV oblasti. VUV je vákuová ultrafialová oblasť medzi 100 až 200 nm. 

UV žiarenie môže spôsobiť fotolytický efekt, vedúci k disociácii molekúl vody, teda k tvorbe 

hydroxylových radikálov. Do okolitého prostredia plazmových kanálikov je generovaná silná 

rázová vlna. Chladnutím kanálikov, je tepelná energia prenášaná do vody, čo má za účinok 

tvorbu bubliniek pary [32, 34]. 

2.9 Chemické procesy v plazme 

Elektrické výboje generované vysokým napätím, vedú k produkcii reaktívnych 

chemických častíc. Medzi ne patria radikály (OH, H, O, HO2), molekuly (H2O2, H2, O2) 

a ióny (O2
-
) v rôznych excitovaných stavoch. Častice reagujú s organickými aj anorganickými 

zlúčeninami [8, 32, 35, 36]: 

- Prenosom elektrónu – odtrhnutie vodíka a elektrofilná adícia je zabránená stérickým 

usporiadaním  

·OH + RX → ·XR+ + OH
−
  (4) 

- Záchyt elektrónu - po zrážke elektrónu s neutrálnou molekulou. 

e + O2 → O2
•−

  (5) 

e + O2 → O
•−

 + O (6) 

e + H2O → OH
−
 + H

• 
(7) 

- Excitácia – pri zrážke elektrónu s neutrálnou molekulou je časť energie odovzdaná na 

vznik radikálu alebo excitovaných molekúl. K excitácii môže dôjsť preskokom 

elektrónu na vyššiu hladinu alebo rozkmitaním molekuly – vibračná excitácia. 

e + N2 → N2(v) + e (8) 

e + N2 → N2* + e (9) 

e + O2 → O2(v) + e (10) 

e + O2 → O2* + e (11) 

- Ionizácia - zrážka elektrónu s neutrálnou molekulou a následný vznik kladného iónu 

a elektrónu.  

e + N2 → N2
+
 + e + e (12) 

e + O2 → O2
+
 + e + e (13) 

e + H2O → H2O
+
 + e + e (14) 
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- Disociácia - Molekuly plynu sa delia na menšie časti a vznikajú aj voľné radikály. 

Voľné radikály majú vysokú energiu, sú nestabilné a veľmi reaktívne. 

e + O2 → O + O + e (15) 

e + N2 → N + N + e (16) 

e + H2O → OH
−
 + H

• 
(17) 

- Rekombinácia – elektrón-iónová  

e + N2
+
 → N* + N (18)  

e + H2O
+
 → OH

•
 + H

• 
(19) 

- Reakcie s nosným plynom - najčastejšie argón. 

e + Ar → Ar
+
 + e + e (20) 

e + Ar → Ar* + e (21) 

Ar
+
 + O2 → Ar* + O2

+ 
(22) 

Ar* + O2 → Ar + O + O (23) 

- Odtrhnutím atómu vodíka – hydroxylové radikály reagujú s nasýtenými alifatickými 

uhľovodíkmi alebo alkoholmi za vzniku vody a organického radikálu 

·OH + RH → ·R + H2O (24) 

- Elektrofilnou adíciou na násobnú väzbu – hydroxylové radikály sa adujú na násobné 

väzby nenasýtených uhľovodíkov alebo aromatických zlúčenín  

·OH + R2C=CR2 → R2(OH)C−CR2. (25) 

2.10 Reaktívne kyslíkové častice /Reaktívne dusíkové častice  

Následkom zrážkových procesov v plazme, dochádza k rôznym chemickým reakciám 

a vzniku reaktívnych častíc aj stabilných látok.  

Vzduch sa skladá z 78 % dusíka, 21 % kyslíka a 1 % predstavujú ostatne plyny ako je 

argón, oxid uhličitý atď. Vo vzduchu sa taktiež nachádzajú vodné pary. Dôležitú úlohu preto 

majú práve reakcie medzi nosným plynom (v našom prípade argón) a dusíkom, kyslíkom, 

vodnou parou a aktívnymi formami týchto látok.  

Reaktívne kyslíkové častice (ROS – Reactive Oxygen Species) sú najmä atomárny kyslík, 

singletový kyslík, ozón, hydroxylový radikál, hydroxylový anión, peroxidový radikál alebo 

peroxid vodíka.  

- Atomárny kyslík – veľmi reaktívny, oxiduje okolité materiály. 

- Singletový kyslík – metastabilná molekula kyslíka v excitovanom stave s oveľa 

silnejšími oxidačnými vlastnosťami a dlhou dobou života. 

- Ozón – alotropická modifikácia kyslíka. Silné oxidačné činidlo, vo väčších 

koncentráciách pre organizmy jedovatý. Vyskytuje sa v stratosfére. 

- Superoxidový anión – molekulový radikál kyslíka s pridaným elektrónom. Samostatne 

nie je veľmi reaktívny, môže zreagovať s atómami za vzniku reaktívnejších látok, 

ktoré sú schopné usmrcovať mikroorganizmy – reakciou dvoch superoxidových 

aniónov môže vzniknúť peroxid vodíka.  

- Peroxid vodíka – oxidačné činidlo, môže priamo poškodiť bielkoviny a enzýmy. 

- Hydroxylový radikál – veľmi reaktívna častica ohrozujúca živé bunky. Je schopný 

rozkladať DNA, proteíny aj lipidy. Má veľmi krátky polčas aktivity, poškodenie je 

teda len v mieste vzniku.  
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Reaktívne dusíkové častice (RNS – Reactive Nitrogen Species) sú atomárny dusík, 

excitovaný atomárny dusík, elektrónovo excitovaná molekula dusíka, vibračne excitovaná 

molekula dusíka, oxid dusnatý a ďalšie oxidy dusíka. 

- Oxid dusnatý – jednoduchá molekula radikálovej povahy, zúčastňuje sa relaxácii 

hladkého svalstva, podieľa sa na imunitných reakciách organizmu. 

- Kyselina dusitá – nestála kyselina, letálne a mutagénne účinky, poškodzuje DNA.  

- Peroxynitril – vzniká reakciou superoxidu s oxidom dusnatým, je extrémne reaktívny, 

inhibuje transport elektrónov v mitochondriách, čo naruší proces bunkového dýchania 

mikroorganizmov.  

Pri zvýšenej koncentrácií reaktívnych foriem kyslíka a dusíka, dochádza v bunkách 

k oxidačnému stresu. Tieto častice môžu poškodiť dôležité časti bunky, ako sú proteíny, 

nukleové kyseliny a bunkové membrány [36–41]. 

2.11 Diagnostika plazmy 

Pri práci s plazmou je dôležitá analýza parametrov plazmy. Medzi tieto parametre patrí 

koncentrácia nabitých častíc, stredná kinetická energia nabitých častíc, chemické zloženie 

plazmy, koncentrácie excitovaných stavov iónov a molekúl a intenzita elektrického 

a magnetického poľa v plazme.  

Metódy analýzy plazmy delíme na aktívne (kontaktné) a pasívne (bezkontaktné). Medzi 

kontaktné metódy patrí napríklad Langmuirova sonda, ktorá spočíva v tom, že do plazmy 

vložíme špeciálnu elektródu – sondu. Zmenou napätia privádzaného na sondu so súčasným 

meraním prúdu prechádzajúceho sondou získame voltampérovú charakteristiku. Analýzu 

pomocou optickej spektroskopie môžeme zaradiť do bezkontaktnej diagnostiky plazmy. 

V experimentálnej časti bakalárskej práce sme využili na diagnostiku plazmy optickú emisnú 

spektroskopiu [42–48]. 

2.11.1 Optická emisná spektroskopia  

Spektroskopia sa zaoberá štúdiom interakcií látok so žiarením. Zmerané vlnové dĺžky 

emitovaného žiarenia nesú informáciu o energetických hladinách študovanej látky. 

Pri analýze pomocou spektroskopie nedochádza k znehodnoteniu vzorky a je postačujúce 

malé množstvo vzorky. Analýza optickou emisnou spektroskopiou využíva vyžarovanie 

emitovaného žiarenia atómov, iónov alebo molekúl. Elektrón sa v časticiach nachádza 

v určitých energetických stavoch. Elektróny v nízkoteplotnej plazme sú vybudené 

elektrickým výbojom do vyšších energetických stavov. Následným prechodom do nižších 

stavov sú vyžiarené fotóny s charakteristickými vlnovými dĺžkami. Pre každý atóm alebo 

molekulu je charakteristická energia vyžiareného fotónu, z ktorej môžeme určiť v akom 

atóme alebo molekule sa daný elektrón nachádza. Jednoatómové plyny majú malé množstvo 

energetických hladín a spektrum len z niekoľkých základných charakteristických čiar. Počet 

charakteristických čiar a energetických hladín sa so zložitosťou molekuly zvyšuje. 

Excitované častice v plynnom a plazmatickom skupenstve vyžarujú žiarenie, ktoré je 

polychromatické a nespojité. Výsledkom tohto žiarenia je spektrum vlnových dĺžok, 

charakteristických pre prvky prítomné vo vzorke. Kvalitatívna charakteristika spočíva 
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v prítomnosti vlnových dĺžok, ktoré prvok vysiela. Kvantitatívne zloženie je určené 

pomerným rozdelením intenzít žiarenia na jednotlivé vlnové dĺžky. 

Intenzita spektrálnej čiary je tok žiarenia určitej vlnovej dĺžky, súvisí s pravdepodobnosťou 

elektrónových prechodov a záleží na koncentrácií molekúl. Najintenzívnejšie čiary v spektre 

sa nazývajú rezonančné. Sú to čiary, ktorých spodná energetická hladina je hladina 

základného stavu, teda najnižšia možná a sú charakteristické pre daný prvok. V absorpcii sú 

tieto čiary najsilnejšie, pretože väčšina častíc je v základnom stave. Spektrá atomárnych čiar 

nesú informáciu o elektrónovej teplote plazmy a z profilu jednotlivých čiar je možné stanoviť 

aj teplotu neutrálneho plynu a koncentráciu elektrónov. 

Atómové emisné spektrá sú čiarové, skladajú sa teda z úzkych spektrálnych čiar, ktoré 

odpovedajú prechodom medzi energickými hladinami. Emisné molekulové spektrum tvoria 

pásy, ktoré vznikajú vďaka rotácii a vibrácii molekuly. Molekulárna spektroskopia 

dvojatómových molekúl sa používa na určenie rotačných a vibračných teplôt a na stanovenie 

rozdelenia energie v plazme. Rotačná teplota charakterizuje rotačné rozdelenie stavov 

molekuly. Táto teplota odpovedá teplote neutrálneho plynu. Vibračná teplota charakterizuje 

vibračne rozdelenie stavov molekuly. V nízkotermickej plazme býva vyššia ako rotačná 

teplota a zároveň menšia ako elektrónová teplota. Na vibračnú teplotu má vplyv stupeň 

ionizácie plazmy, teplota a tlak neutrálneho plynu a teplota elektrónov. Vibračnú teplotu tiež 

ovplyvňujú chemické reakcie prebiehajúce v plazme [42–48]. 

2.11.2 Stanovenie teploty neutrálneho plynu 

Intenzita atomárnych emisných čiar je daná vzťahom  

  (26) 

kde I je intenzita spektrálnej čiary, Anm je Einsteinov koeficient, h je Planckova konštanta, 

νnm frekvencia daného prechodu, Z je počet možných stavov, gn je faktor degenerácie hornej 

energetickej hladiny. Výraz je vynásobený vzťahom pre Boltzmannové rozdelenie energií.  

Zmeraním intenzít väčšieho počtu čiar s rôznou excitačnou energiou En, je možné určiť 

teplotu zo závislosti [48] 

  (27) 

2.11.3 Stanovenie teploty elektrónov  

Postup pri stanovení teploty elektrónov je identický ako v prípade stanovenia teploty 

neutrálneho plynu za predpokladu, že jednotlivé stavy sú obsadzované len zrážkami 

s elektrónmi, čiže odrážajú energetické rozdelenie elektrónov [48]. 

2.11.4 Stanovenie rotačnej teploty  

V rámci jedného vibračného stavu je intenzita rotačnej čiary daná vzťahom  

  (28) 
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kde J
‘
,J

‘‘
 sú rotačné kvantové čísla horného a dolného stavu, SJ‘,J‘‘ je relatívna sila čiary, Tr 

je rotační teplota a εJ‘ je energia rotačného pohybu.  

Po zlogaritmovaní rovnice dostaneme rovnicu priamky a z jej smernice môžeme určiť 

rotačnú teplotu Tr [48] 

  (29) 

2.11.5 Stanovenie vibračnej teploty  

Integrálna intenzita vibračného pásu je podobne ako intenzita rotačnej čiary definovaná 

vzťahom  

  (30) 

kde v
‘
,v

‘‘
 sú vibračné kvantové čísla horného a dolného stavu, λ0 je vlnová dĺžka stredovaná 

cez pás, qv’v‘‘ je Franck-Codonov faktor, ktorá udáva relatívnu silu pásu, Tv je vibračná teplota 

a εv‘ je energia vibračného pohybu.  

Po zlogaritmovaní rovnice, získame rovnicu priamky, a z jej smernice získame vibračnú 

teplotu [48] 

  (31) 

2.11.6 Inštrumentácia optickej emisnej spektroskopie 

Zariadenie pre optickú emisnú spektroskopiu pozostáva z optického systému s disperzným 

prvkom, detektora a počítača na vyhodnotenie signálu. Ako disperzný prvok môže byť 

použitá napríklad optická mriežka. Detektor premieňa svetelnú energiu na elektrickú energiu. 

Detektory môžu byť jednokanálové alebo viackanálové. Jednokanálové – fotonásobiče alebo 

fotodiódy – sú ideálne pre meranie profilu čiar. Viackanálové – riadkové PDA alebo plošné 

CCD – snímajú súčasne celý úsek spektra, je nutné ich chladiť vodou alebo kvapalným 

dusíkom. Výber detektoru závisí na spektrálnej oblasti, v ktorej chceme merať.  

Na odfiltrovanie žiarenia kratších vlnových dĺžok, teda k potlačeniu spektier vyšších 

rádov, sa používajú optické filtre. Optický kábel privádza svetlo na vstupnú štrbinu, 

najčastejšie je vyrobený z kremenného skla [47]. 

2.12 Využitie plazmy v biomedicínskych aplikáciách 

Plazmochémia je v dnešnej dobe stále viac využívaná. Plazma nachádza priame 

terapeutické využitie v medicíne pri zastavení krvácania, v dermatológii, estetickej medicíne, 

v zubnom lekárstve či v onkológii. V praxi sa využíva plazma generovaná v héliu alebo 

v argóne. Vďaka horeniu výboja v tejto atmosfére chudobnej na kyslík sa znižuje poškodenie 

tkaniva vysoko reaktívnymi časticami [1–4]. 

2.12.1 Sterilizácia 

Plazmová sterilizácia je najspoľahlivejšia metóda sterilizácie zdravotníckych nástrojov. 

Pomocou plazmy sú vytvorené reaktívne častice, vďaka ktorým dochádza k sterilizácii. 
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V zariadení sterilizátora je vytvorené elektrické pole, dochádza k vzniku nízkoteplotnej 

plazmy. Častice získajú obrovskú energiu a stanú sa veľmi reaktívne. Sterilizačným médiom 

je peroxid vodíka alebo hydroxylový radikál a UV žiarenie. Ošetrenie plazmou ovplyvňuje 

zmáčanlivosť, mechanické a biologické vlastnosti rôznych materiálov.  

Netermálna plazma je čiastočne ionizované prostredie, v ktorom sa vytvára tepelná 

rovnováha pre ióny a neutrálne častice. Netermálna plazma sa vytvára napríklad mikrovlnným 

výbojom. V takejto plazme dochádza k plazmochemickým reakciám, vďaka ktorým sa menia 

fyzikálno-chemické vlastnosti nežiaducich prímesí, ako skupenstvo, rozpustnosť vo vode, 

teplotná stabilita. To uľahčí separáciu, alebo dôjde k premene látok na neškodné zlúčeniny. 

V plazme sú denaturované bielkoviny a nukleové kyseliny, porušované biologické membrány 

a poškodzované štruktúry mikroorganizmov. Pri sterilizácií plazmou využívame postupy, 

ktoré nevyužívajú toxické a dráždivé chemikálie a minimalizujú vplyv teploty. Inaktiváciu 

mikroorganizmov umožňujú tieto procesy:  

- deštrukcia genetického materiálu pôsobením UV žiarenia; 

- erózia mikroorganizmu vďaka vnútornej fotodesorpcii spôsobenej UV žiarením; 

- erózia mikroorganizmu vďaka leptaniu pôsobením reaktívnych častíc z plazmy; 

- oxidácia bunkových častí v dôsledku pôsobenia voľných radikálov obsahujúcich 

kyslík; 

- roztrhnutie bunky vďaka priveľkej elektrostatickej sile pôsobiacej na povrch bunky. 

Nízkoteplotná plazma dokáže zahubiť baktérie so schopnosťou vytvárať spóry, a taktiež 

baktérie, ktoré túto schopnosť nemajú. Častice plazmy sú schopné zničiť časti bakteriálnych 

buniek, vrátane DNA. Výhodou sterilizácie pomocou nízkoteplotnej plazmy je práve nízka 

teplota, materiál sa nezohrieva a nepoškodzuje. V plazme je viac baktericídnych faktorov. 

Je to najmä UV žiarenie, nabité častice, generované voľné radikály, ozón atď., ktoré navyše 

pôsobia súčasne (prejavuje sa teda synergický efekt ich pôsobenia). Nabité častice môžu 

meniť elektrický potenciál na povrchu membrány [49–53]. 

 

 
 

Obrázok 2: Fotografia z elektrónového mikroskopu pozorovania bunky Escherichie coli. Na ľavej fotografii je 

nepoškodená bunky E.coli, na pravej fotografii je bunka po ošetrení plazmou s poškodenou bunkovou stenou a cytoplazmou 

vyliatou do okolia.[54]. 

2.12.2 Plazmová ceruzka na hojenie rán 

Plazma je tiež používaná v medicíne k liečbe živých tkanív, k sterilizácií a hojení rán, 

a k ošetrení odumretej pokožky. Sterilizáciu živého tkaniva delíme na priamu a nepriamu. 
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Nepriama liečba využíva plazmovú ceruzku. Plazmová ceruzka je zariadenie s dutou 

elektródou, ktoré slúži na generáciu plazmy. Priama liečba spočíva v tom, že liečené tkanivo 

predstavuje elektródu, ktorá sa podieľa na generácii plazmového výboja. Priamym ošetrením 

plazmou dosiahneme sterilizáciu oveľa rýchlejšie ako nepriamou sterilizáciou [55].  

 

2.12.3 Zastavenie krvácania pomocou plazmy  

Nízkoteplotná plazma je v medicíne používaná ako jedna z metód na podporu koagulácie 

krvi. Reaktívne častice vytvorené expozíciou krvi plazmou ovplyvňujú bunkovú zložku krvi, 

krvinky a koagulačné faktory. Štúdie preukázali, že koagulácia krvi je oveľa rýchlejšia 

po ošetrení plazmou ako bez tohto ošetrenia [3, 56]. 

 

 
 

Obrázok 3: Ošetrenie kvapky krvi nízkoteplotnou plazmou po 15 s [56]. 

2.12.4 Plazma pri liečbe rakoviny 

Použitie nízkoteplotnej plazmy na liečbu nádorov je v medicíne nová alternatíva 

pre onkologických pacientov. Výsledky viacerých štúdií ukazujú, že ošetrenie plazmou 

spôsobuje zastavenie bunkového cyklu až apoptózu nádorových buniek. Apoptóza je 

programovaná smrť bunky. Ak bunka nerozpozná svoje poškodenie a nespácha apoptózu, 

môže dôjsť k nekontrolovateľnému deleniu a k vzniku nádoru. Nízkoteplotná plazma dokáže 

indukovať apoptózu v rakovinových bunkách, čo môže viesť k úspešnej liečbe viacerých 

druhov rakoviny, pričom neohrozí zdravé bunky. Zdravé bunky na pôsobenie plazmy reagujú 

oveľa menej a ich samoopravné mechanizmy sú podstatne lepšie. Programovaná smrť 

rakovinovej bunky môže byť vyvolaná reaktívnymi časticami kyslíka produkovanými 

v plazme [1]. 

2.12.5 Plazma v zubnom lekárstve 

Za špeciálny typ dekontaminácie sa považuje dezinfekcia koreňového kanálika. Koreňové 

kanáliky majú zložitú štruktúru, a preto je odstránenie mikroorganizmov veľmi náročné. 

Nízkoteplotná plazma je schopná dostať sa do koreňového kanálika hlboko a navyše 
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bezbolestne. Endodontické infekcie sú často spôsobené baktériou Enterococcus faecalis. 

Pôsobenie nízkoteplotnej plazmy má na baktérie letálny účinok vďaka viacerým faktorom. 

Medzi ne patria excitované častice, nabité častice a ultrafialové žiarenie. Dôležitú úlohu 

zohrávajú najmä reaktívne častice kyslíka.  

Okrem dezinfekcie má plazma v zubnom lekárstve aj ďalšie možné využitie. Ošetrenie 

plazmou bolo navrhnuté ako účinná metóda bielenia zubov. Za účinné a bezpečné bieliace 

činidlo sa považuje peroxid vodíka. Zistilo sa, že v kombinácií so svetelným zdrojom môže 

výrazne zlepšiť účinnosť bielenia. Plazma teda poskytuje účinné bielenie zubov bez tepelného 

poškodenia [2]. 
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3 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ  

Cieľom mojej práce je diagnostika mikrovlnnej plazmatickej trysky generovanej v argóne 

s prímesou plynného dusíka s ohľadom na využiteľnosť v biomedicínskych aplikáciách. 

Experimenty boli vykonávané v laboratóriu plazmatickej chémie na VUT v Brne, Fakulte 

chemickej. Diagnostika plazmy bola realizovaná pomocou optickej emisnej spektroskopie 

osovo rozlíšenou charakterizáciou s rôznou prímesou plynného dusíka. 

3.1 Experimentálne zariadenie 

Experimentálne usporiadanie aparatúry je schematicky znázornené na obrázku. Pozostáva 

z nízko výkonného napájacieho zdroja s frekvenciou budiaceho zdroja 2,45 GHz – 

Sairem GMS 200 W, na ktorý bol napojený surfatronový rezonátor pomocou flexibilného 

koaxiálneho vedenia. Všetky merania boli uskutočnené pri konštantnom výkone generátoru 

25 W. Počas meraní bol rezonátor chladený prietokom vody 5 l/min pri teplote 20 °C. 

Na surfatronovom výstupe bola nainštalovaná hliníková platňa, ktorá slúžila na odrážanie 

elektromagnetických vĺn. Výboj bol generovaný v kapiláre z kremenného skla s vonkajším 

priemerom 4 mm a vnútorným 2,5 mm. Kapilárou prúdil pracovný plyn – argón (s čistotou 

99,996 %) konštantným prietokom 3 Slm udržiavanou pomocou regulátora hmotnostného 

prietoku Omega FMA-A2408. Do prietoku argónu bol pridaný dusík (s čistotou 99,99 %) 

s prietokom od 0 do 0,05 Slm, ktorý bol riadený regulátorom hmotnostného prietoku 

Bronkhorst FMA 201. Použité plyny sú skladované v kovových fľašiach s redukčnými 

ventilmi. Vzduch, obklopujúci plazmový výboj tesne za rezonátorom mal teplotu 26 °C 

a relatívnu vlhkosť 30±2 %.  

 

 
 

Obrázok 4: Schéma usporiadania aparatúry. 1 – regulátor hmotnostného prietoku; 2 – kremenná kapilára;  

3 –surfatronový rezonátor; 4 – MW anténa; 5 – MW koaxiálny kábel; 6 – reflexná hliníková platňa; 7 – plazmový lúč;  

9 – kremenná šošovka; 10 – žltý optický filter; 11 – xyz pohyblivá optická os ( zložená z častí 8–10); 12 – multimódové 

kremenné optické vlákno [57]. 
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3.1.1 Spektrometer 

Plazma bola diagnostikovaná pomocou optickej emisnej spektroskopie. Žiarenie emitované 

výbojom bolo orientované na kremennú šošovku, ktorej priemer bol 25 mm a ohnisková 

vzdialenosť 35 mm, na vstup multimódového optického kábla, ktorý bol pripojený 

k spektrometru. Na optickú os pred objektív, bola nainštalovaná vodiaca lišta s rozmermi 

25 x1,2 mm
2
, ktorá zabezpečila najlepšie osové rozlíšenie. Takto pripravená optická os bola 

namontovaná na xyz pohyblivý držiak pokrytý čiernym papierom, ktorý zabránil odrazom 

svetla. Spektrum z emitovaného svetla bolo získané vďaka spektrometru Jobin Yvon TRIAX 

550 s CCD detektorom, chladeným kvapalným dusíkom. 

3.1.2 Fotoaparát  

Pomocou fotoaparátu Nikon D7500 s makroobjektívom AF-S Micro NIKKOR 85 mm 

1:3,5 G ED bol vizuálne pozorovaný plazmatický výboj pri rôznej konfigurácii a s rôznym 

prídavkom dusíka. Aktívny výboj bol snímaný s expozičným časom 1/100 s a dohasínajúci 

výboj s expozičným časom 1 s. 

3.2 Postup merania: 

Jednotlivé merania boli vyhodnocované v programe OriginPro 6.1. Prvým bodom pri 

diagnostike plazmy bol najbližší bod pri kremennej kapiláre, ďalej bola tryska pozdĺž osi 

premeraná bod po bode nastavením polohy posuvného držiaka. Boli zmerané spektrá OH, N2, 

NO, O a Ar. Pri meraní Ar a O bol na optickú os nainštalovaný žltý filter. Pomocou 

regulátoru plynu bol k argónu pridaný dusík v množstve 5 Sccm. Plazmatická tryska bola 

obdobne premeraná bod po bode ďalšie merania prebehli obdobne so zvyšovaním prietoku 

dusíku vždy o 5 Sccm až do hodnoty 50 Sccm. Charakteristické vlnové dĺžky atómových 

a molekulových spektier boli získane z databázy NIST.  

Pri meraní NO-gama, OH (A → X) a dusíkových spektrálnych systémov, bola použitá 

mriežka s hustotou 3600 gr/mm. Pri meraní atómových čiar argónu a kyslíka bola použitá 

mriežka 1200 gr/mm. 

V spektrách boli stanovené celkom tri spektrálne systémy dusíka – prvý negatívny 

(N2
+
(B 

2
Σu

+
) → N2

+
(X 

2
Σu

+
)), prvý pozitívny (N2(B 

3
Πg) → N2(A 

3
Σu

+
)), druhý pozitívny 

(N2(C 
3
Πu) → N2(B 

3
Πg)). Rotačná teplota bola vypočítaná z intenzít rotačných čiar pásu 0-2 

druhého pozitívneho systému dusíka, vibračná teplota z -2. sekvencie toho istého 

spektrálneho systému.  
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Obrázok 5: Emisné molekulové spektrum -2. sekvencie druhého pozitívneho systému N2 a prvého negatívneho systému 

dusíka. 

 

Zo spektra OH (A → X) pásu 0-0 boli merané integrálne intenzity v rozsahu vlnových 

dĺžok 306,0–310,8 nm. Z molekulových spektier OH boli vypočítané rotačné teploty, ktoré 

zodpovedajú teplote neutrálneho plynu v plazme. 
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Obrázok 6: Emisné molekulové spektrum OH. 

 

Intenzity spektra NO-gama a NO-beta boli merané v rozsahu 244,5–248,0 nm, respektíve 

z hlavy pásu 0-11 pri vlnovej dĺžke 379 nm.  
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Obrázok 7: Emisné molekulové spektrum pásu 0-2 gamma systému NO. 

 

Z kyslíkového emisného spektra boli sledované intenzity troch spektrálnych čiar 

s vlnovými dĺžkami 777,19 nm; 777,42 nm; 777,54 nm a tripletu 844,6–844,7 nm. Kyslík bol 

meraný aj v časti dohasínajúceho výboja. Okrem kyslíka bola súčasne snímaná 

a vyhodnocovaná aj intenzita čiary neutrálneho argónu pri 772 nm, aby bolo možné 

verifikovať prítomnosť excitovaného argónu aj v dohasínaní. 
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Obrázok 8: Emisné atómové spektrum kyslíka 

 

Z emisného atómového spektra argónu meraného len v aktívnom výboji, boli sledované 

intenzity spektrálnych čiar s vlnovými dĺžkami 603,21 nm; 667,73 nm; 675,28 nm; 687,17 nm 

a 714,70 nm. Teplota elektrónov bola vypočítaná z integrálnych intenzít týchto argónových 

čiar. 
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Obrázok 9: Emisné atómové spektrum argónu. 

 

Všetky emisné spektrá zobrazené na obrázkoch 5–9 boli získané z diagnostiky 

plazmatickej trysky v čistom argóne bez prídavku dusíka vo vzdialenosti 1 cm od konca 

kremennej kapiláry.  



27 

 

4 VYHODNOTENIE 

4.1 Vizuálna diagnostika  

Na základe vizuálnej diagnostiky výboja je zrejmé, že prídavkom dusíka do plazmy 

generovanej v argóne, dochádza k skráteniu aktívneho výboja. Dĺžka výboja bola odmeraná 

z nasnímaných fotografií, takže chyba pri meraní je menej ako 0,1 mm. 

 

 

Obrázok 10: Vizuálny vzhľad aktívneho výboja v závislosti na prídavku dusíka do plazmy. 
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Obrázok 11: Grafické znázornenie dĺžky aktívneho výboja v závislosti na prídavku dusíka do plazmy. 
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Obrázok 12: Vizuálny vzhľad dohasínajúceho výboja v závislosti na prídavku dusíka do argónom generovanej plazmy. 
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Obrázok 13: Grafické znázornenie dĺžky dohasínajúceho výboja v závislosti na prídavku dusíka do argónom generovanej 

plazmy. 

 

Dĺžka žiarenia dohasínajúceho výboja predstavuje dosah prítomných excitovaných častíc, 

čo je dôležitý faktor pri použití plazmy na liečbu živého tkaniva. Na fotografiách je viditeľné, 

že dĺžka žiarenia dohasínajúceho výboja je oveľa väčšia ako dĺžka žiarenia aktívneho výboja. 

Žiarenie dohasínajúceho výboja je slabšie a odchýlka pri meraní dĺžky je preto okolo 2 mm.  

Svetlo, vyžarované dohasínajúcim výbojom, sa prídavkom dusíka mení. Dohasínajúci 

výboj bol s prídavkom malého množstva dusíka veľmi krátky. Pridaním väčšieho množstva 
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dusíka sa výrazne predĺžil. So zvyšovaním prídavku dusíka sa výboj do určitého bodu 

predlžuje a po dosiahnutí maxima už prídavok plynu dĺžku výboja výrazne nezmení. 

4.2 Rozdelenie aktívnych častíc  

Vybrané intenzity spektrálnych čiar a pásov boli premeriavané pozdĺž osi plazmatického 

výboja a boli pozorované zmeny výboja po pridaní rôzneho množstva dusíka v plazme 

generovanej v argóne. Profily intenzity čiar neutrálneho argónu pozdĺž osi výboja sú 

zobrazené na ľavej strane obrázku 14. Dĺžka výboja zodpovedá stanoveniu dĺžky pomocou 

vizuálneho pozorovania. Na obrázku je viditeľné zmenšenie aktívneho výboja spôsobené 

prídavkom dusíka. Intenzita výboja rýchlo klesla po oddialení od kremennej kapiláry. 

V dohasínajúcom výboji môžeme vidieť, že niektoré žiarenie je viditeľné aj vo vzdialenosti 

40 mm od kremennej kapiláry. Na pravej strane obrázku 14 je zobrazené detailné priblíženie 

intenzity čiar neutrálneho argónu vo väčšej vzdialenosti od kremennej kapiláry. 
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Obrázok 14: Intenzity čiar neutrálneho argónu 2 [3/2] 0→2 [3/2] (772,38 nm) a 2[1/2]0 →2 [1/2] (772,42 nm) v závislosti 

na prídavku dusíka (vľavo); detailné priblíženie intenzity čiar neutrálneho argónu vo väčšej vzdialenosti od kapiláry 

(vpravo). 

 

Na obrázku 15 je znázornená intenzita čiary neutrálneho kyslíka v závislosti na prídavku 

dusíka. Vľavo na obrázku je vidieť skracovanie aktívneho výboja spôsobené prídavkom 

dusíka, podobne ako pri argóne. V prvých troch milimetroch od kremennej kapiláry je 

zaznamenaný nárast intenzity kyslíka, spôsobený zmiešaním prúdu plynu výbojovou 

kapilárou s atmosférickým kyslíkom. Priebehy intenzít kyslíka s rôznym prídavkom dusíka 

vykazujú rovnaký trend ako priebehy intenzít argónu. Viditeľné žiarenie siaha až do 40 mm 

od kremennej kapiláry, čo je bližšie znázornené na pravej strane obrázka 15. 



30 

 

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

10
1

10
2

10
3

10
4

in
te

n
z
it
a

 [
a

.u
.]

poloha [mm]

prídavok dusíka

 00 Sccm

 10 Sccm

 20 Sccm

 30 Sccm

 40 Sccm

 50 Sccm

18 27 36 45

10
1

in
te

n
z
it
a

 [
a

.u
.]

poloha [mm]

prídavok dusíka

 00 Sccm

 10 Sccm

 20 Sccm

 30 Sccm

 40 Sccm

 50 Sccm

 

Obrázok 15: Intenzita čiary neutrálneho kyslíka S → P (777,19 nm) v závislosti na prídavku dusíka (vľavo); detailné 

priblíženie intenzity kyslíkovej čiary vo väčšej vzdialenosti od kapiláry (vpravo). 

 

Zmena intenzít druhého pozitívneho systému dusíka po prídavku dusíka je zobrazená na 

ľavej strane obrázku 16. Pridaním dusíka sa zvýšili intenzity v aktívnom výboji. Žiarivé 

častice sú detekovateľné vo väčšej vzdialenosti od kremennej kapiláry. Podobné výsledky boli 

pozorované aj v prípade prvého negatívneho systému dusíka a prvého pozitívneho systému 

dusíka. 

Viditeľné svetlo sa vo všetkých prípadoch spektrálnych systémov dusíka rozšíri nadol 

v smere výboja a farba dohasínajúceho výboja sa zmení na žlto-oranžovú. V prvých pozíciách 

plazmového výboja nebolo zaznamenané takmer žiadne vyžarovanie z prvého pozitívneho 

systému dusíka. Dôvodom boli reakcie atómového dusíka s atmosférickým kyslíkom 

za vzniku radikálu NO
•
. 
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Obrázok 16: Intenzity druhého pozitívneho systému dusíka (N2(C 3Πu) → N2(B 3Πg)) pás 0-2 (380 nm) v závislosti na 

prídavku dusíka (vľavo); intenzity prvého negatívneho systému dusíka ( N2
+(B 2Σu

+) → N2
+(X 2 Σu

+)) pás 0-0 (390 nm) 

v závislosti na prídavku dusíka (vpravo). 

 

Molekuly NO vznikajú rekombináciou atomárneho dusíka a kyslíka a sú prítomné 

vo všetkých výbojoch, ktoré sú generované vo vzduchu alebo v tryskách, ktoré so vzduchom 

interagujú. V emisných spektrách boli zistené dva spektrálne systémy NO – NO
β
 systém (NO 

(B 
2
Π) → NO (X 

2
Π)), ktorý bol detegovaný v dohasínajúcom výboji po prídavku dusíka. 
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V aktívnom výboji nebol detegovaný v dôsledku oveľa silnejšieho vyžarovania druhého 

pozitívneho systému dusíka a OH (A → X). Intenzita pásu 0-11 systému NO
β
 je zobrazená 

na obrázku 17 vľavo. NO
γ
 systém (NO(A 

2
Σ

+
) → NO(X 

2
Π)) bol detegovaný za každých 

podmienok aj v aktívnom výboji. Intenzita pásu 0-2 systému NO
γ
 systému je zobrazená 

na obrázku 17 vpravo.  
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Obr. 17: Intenzity beta systému oxidu dusnatého (NO (B 2Π) → NO (X 2Π)), pásu 11-0 v závislosti na prídavku dusíka 

(vľavo); intenzity gama systému oxidu dusnatého (NO(A 2Σ+) → NO(X 2Π)) pásu 0-2 (247,9 nm) v závislosti na prídavku 

dusíka. 

 

Posledná emisia, ktorá bola pozorovaná, bola emisia pri prechode OH radikálov A → X 

zobrazená na obrázku 18. OH radikály emitovali žiarenie len v aktívnom výboji. S prídavkom 

dusíka ich existencia v dohasínajúcom výboji zistená nebola, pretože bola prekrytá zväčšenou 

rotačnou štruktúrou beta systému NO, pásu 0-9. Intenzita OH je výrazne znížená už po malom 

prídavku dusíka a zvyšovanie prídavku na intenzitu nemá veľký vplyv. 
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Obrázok 18: Intenzity OH radikálu (OH(A 2 Σ) → OH(X 2Π)) pásu 0-0 v závislosti na prídavku dusíka. 

4.3 Parametre plazmy 

Z nameraných optických emisných spektier boli vypočítané vybrané parametre 

generovanej plazmy. Bola vypočítaná teplota elektrónov z Boltzmannovho grafu z vybraných 

spektrálnych čiar argónu. Intenzita argónových čiar bola dostatočná len v aktívnom výboji. 

Kvôli nízkej intenzite v dohasínajúcej plazme bol výpočet teploty elektrónov možný len 

z aktívneho výboja.  
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Obrázok. 19: Elektrónová teplota vypočítaná z intenzít argónových atómových čiar v závislosti na prídavku dusíka. 

 

Na obrázku 19 môžeme vidieť, že elektrónová teplota sa pozdĺž aktívneho výboja znižuje. 

Prídavkom malého množstva dusíka sa zvýši teplota maximálne na hodnotu okolo 5000 K 

a pomerne rýchlo klesá na hodnotu okolo 4200 K na konci výboja. Ďalším prídavkom dusíku 

teplota poklesne.  

Na obrázku 20 sú zobrazené vibračné teploty získané z druhého pozitívneho systému 

dusíka. Vibračná teplota dosahuje maximálne 4200 K. Teplota stúpa od hodnoty 

2500 K a potom začne klesať až do hodnoty podobné pôvodným. Vibračná teplota sa úmerne 

zvyšuje s väčším prídavkom dusíka. 
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Obrázok 20: Vibračná teplota vypočítaná z intenzít druhého dusíkového pozitívneho systému v závislosti na prídavku 

dusíka. 

 

Rotačné teploty vypočítané z druhého pozitívneho systému dusíka dokázali takmer 

lineárny pokles teploty. Malý prídavok dusíka zvýši vibračnú teplotu systému, s vyšším 

prídavkom začne teplota klesať. Rotačná teplota sa počítala aj z intenzít najnižších rotačných 

čiar OH (A → X), pásu 0-0. Teploty sú v rozsahu od 600 K do 900 K a pridaním dusíka sa 

teplota zvýši. Vypočítané teploty sú zobrazené na obrázku 21. 
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Obrázok 21: Rotačná teplota vypočítaná z OH (A→X) pásu 0-0 intenzít rotačných čiar v závislosti na prídavku dusíka. 
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5 ZÁVER 

V tejto práci sme sa venovali diagnostike mikrovlnnej plazmatickej trysky generovanej 

v argóne a zmenám vlastností plazmatického výboja po pridaní určitého množstva plynného 

molekulového dusíka do argónového plynového prietoku. Boli sledované intenzity 

emitovaného žiarenia reaktívnych častíc, ktoré vo výboji vznikali. Medzi tieto častice patrili 

molekuly dusíka, hydroxylový radikál, molekuly oxidu dusnatého, atomárny kyslík a argón. 

Emisnou spektroskopiou bolo dokázané, že prídavok molekulárneho plynného dusíka 

ovplyvňuje aktívny aj dohasínajúci výboj. Zatiaľ čo aktívny výboj sa s rastom koncentrácie 

prímesi takmer priamo úmerne skracoval, naopak dĺžka dohasínania sa zväčšovala až 

do prídavku dusíka s prietokom 25 Sccm. Po následnom zvyšovaní prídavku už výrazné 

zmeny neboli pozorované. Okrem zmeny dĺžky výboja došlo aj k jeho farebnej zmene 

z modrofialového na oranžový. 

Na plazmu má vplyv aj okolité prostredie. Molekulárne plyny zo vzduchu, ako sú dusík, 

kyslík a vodná para, interagujú s plazmou, dochádza k ich ionizácii a disociácii. Tieto reakcie 

môžu byť spôsobené kolíziami s elektrónmi alebo excitovanými argónovými časticami. 

Prídavkom plynného dusíka do plazmy sa zvýšila koncentrácia reaktívnych dusíkových 

častíc, ktoré sú dôležité pri viacerých praktických využitiach plazmy. Súčasne aj vzrástla 

koncentrácia oxidu dusnatého sprevádzaná aj nárastom žiarenia v UVC oblasti spektra. Tým 

sa aj podstatne menia najmä baktericídne účinky tejto plazmy. 

Molekulárny dusík má dopad aj na parametre vlastnej plazmy, najmä na teplotu. 

Prídavkom dusíka sa teplota elektrónov aj vibračná teplota stanovená z druhého pozitívneho 

systému dusíka zvyšuje, čo možno interpretovať ako nárast reaktivity plazmy. Teplota 

neutrálneho plynu, charakterizovaná rotačnou teplotou stanovenou zo spektra OH radikálu, 

rastie menej. Nezvýši sa však natoľko, aby bola nebezpečná pre živé tkanivo, teda jej použitie 

v biomedicínskych aplikáciách je bez rizika tepelného poškodenia tkaniva. Je teda možné 

konštatovať, že prídavok dusíka do plazmy zvyšuje reaktivitu i generáciu UVC žiarenia, ale 

nevedie k tepelnému poškodeniu ošetrovaného povrchu. 

Do budúcnosti chceme stanoviť, aký dopad na plazmu má vlhkosť ovzdušia. 

Je predpokladaný nárast prítomnosti hydroxylových radikálov s narastajúcou vzdušnou 

vlhkosťou. Budeme sa zaoberať interakciami plazmy s kvapalinou, najmä s fyziologickým 

roztokom, keďže živé organizmy sú z väčšej časti na báze fyziologického roztoku. 

Niektoré výsledky práce boli zahrnuté do článku odoslaného do odborného časopisu 

Journal of Physics D: Applied Physics. 
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