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Abstrakt 

Předmětem této disertační práce bylo prozkoumat na modelových látkách možnosti jejich 
rozkladu v klouzavém obloukovém plazmatickém výboji za atmosférického tlaku. Klouzavý 
obloukový výboj (GlidArc) je dynamicky se rozvíjející metodou generace netermálního 
plazmatu. Nabízí celou řadu možností průmyslového využití, zejména pro svou vysokou 
energetickou účinnost, specifickou produktivitu a vysokou selektivitu reakcí. GlidArc je při 
nízkém až atmosférickém tlaku jednoduchým a finančně nenáročným způsobem generace 
netermálního plazmatu. V současné době je zkoumáno možné využití tohoto zařízení 
v několika oblastech, mimo jiné i v oblasti rozkladu různých látek. Využitím netermálních 
plazmatických metod pro likvidaci těchto látek by mělo být dosaženo např. vyšší účinnosti 
rozkladu, nižší spotřeby energie, aj. 

Prezentované experimenty navazují na poznatky získané při vypracovávání diplomové 
práce, při nichž byly prověřeny některé konstrukční prvky zařízení a spektroskopickými 
měřeními bylo prostudováno vlastní plazma výboje. Pro potřeby této práce pak byly zvoleny 
modelové látky z řady aromatických i alifatických sloučenin (toluen, hexan a cyklohexan), 
v koncentracích set až tisíců ppm. Vzhledem k charakteristikám výboje je v této práci 
věnována pozornost jak studiu vlastního výboje, tak i aplikaci tohoto výboje na rozklad 
modelových látek. Jsou zde shrnuty výsledky experimentů zabývajících se stanovením 
elektrických parametrů zařízení, směřujících k optimalizaci provozu reaktoru a stanovení 
energetických účinností celého rozkladného procesu. Dále byla pomocí záznamů pořízených 
vysokorychlostní kamerou vyhodnocena některá specifika výboje GlidArc jako jsou tvar, 
maximální délka nebo doba existence plazmového vlákna v závislosti na podmínkách výboje. 
Bylo naším záměrem pokusit se prostudovat strukturu a dynamiku plazmatu, pro lepší 
pochopení vlastního plazmatického výboje i procesů v něm probíhajících. Ze získaných 
výsledků jsme se také pokusili určit oblast změny výboje z termálního na netermální plazma 
pro jednotlivé podmínky existence výboje či stanovit prostorovou a časovou světelnost 
výboje.  

Modelové vysokomolekulární látky jsou v ideálním případě při spalování v plazmatu 
rozkládány až na kyslík, dusík, vodu a oxid uhličitý. Pokud však nejsou podmínky spalování 
optimalizovány, dochází při takovém nedokonalém hoření ke generaci celé řady nežádoucích 
produktů. V experimentech se tedy pomocí analyzátoru spalin Testo pokusili kvantitativně 
popsat právě nežádoucí nízkomolekulární produkty rozkladných procesů v plazmatu, jako 
jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý a vodík v závislosti na podmínkách výboje. Jak se ukázalo, 
zejména oxidy dusíku a oxid uhelnatý jsou generovány v řádu stovek ppm.  
Při spalování látek v plazmatu nevznikají pouze nežádoucí nízkomolekulární, ale také 
vysokomolekulární látky, kterými mohou být jak nízkomolekulární alifatické uhlovodíky, tak 
i aromatické nebo polyaromatické sloučeniny s různými substituenty. Bylo tedy potřeba 
pomocí vhodné metody prostudovat rozkladné mechanismy probíhající v plazmatu a 
identifikovat sloučeniny přítomné v odplynu. Pro tyto potřeby byl jako modelová látka vybrán 
toluen a pro analýzu plynová chromatografie v kombinaci s hmotnostní spektroskopií 
(GC/MS). Vzorky pro tyto analýzy přístrojem GC/MS byly odebírány dvěma způsoby. První 
z nich je využití techniky mikroextrakce pevnou fází – SPME (tyto vzorky sloužili zejména 
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pro kvalitativní vyhodnocení) a druhou možností pak je sorpce na aktivní uhlí v sorpční 
trubičce (zejména pro kvantitativní stanovení látek). Na základě těchto měření bylo možno 
určit účinnosti rozkladu a konverzi vyšších uhlovodíků v závislosti na konkrétních 
podmínkách experimentu a sledovat jednotlivé cesty chemické transformace těkavé organické 
látky v plazmatu. Jako dominantní vysokomolekulární produkty rozkladu modelové látky 
toluenu byly identifikovány 3-fenyl(methoxy)benzaldehyd, 4-nitrobenzaldehyd, 4-nitrofenol, 
benzenacetaldehyd, benzaldehyd, 3-methyl-4-nitrofenol, 2-methylfenol, neidentifikovaná 
kyslíkatá sloučenina a benzylalkohol. Vlastní účinnost zařízení pro rozklad toluenu lineárně 
narůstala od 55 až do 83 % pro rozsahu výkonu 43 až 86 W. 

Jak již bylo řečeno, technologie založené na aplikaci netermálního plazmatu jsou dobrou 
alternativou v porovnání s konvenčními metodami rozkladu VOC. Protože však ani jedna 
z těchto technik prozatím nenabízí možnost úplného rozkladu látek, byl tedy navržen 
kombinovaný technologický proces plazma-katalýza. Jedná se o doutnavý výboj s pěti 
hrotovými elektrodami a katalyzační jádro naplněné peletkami katalyzátoru Cu-Mn/Al2O3, 
které může být vyhříváno až na 300 °C. Podstatou celého zařízení je pak v tomto případě 
dodatečná aktivace katalyzátoru elementy vznikajícími v plazmatickém výboji. Hlavním 
cílem těchto experimentů pak bylo na navrženém zařízení prozkoumat vliv generace ozónu na 
průběh rozkladu látky, vlastní účinnost katalyzačního jádra a existenci synergetického efektu. 
Koncentrace modelové látky - toluenu byla pro tyto experimenty pouze 45 ppm. Vlastní 
účinnost reaktoru byla pouze 10,8 %, reaktoru a katalyzátoru při pokojové teplotě pak 22,8 %. 
Podařilo se tak potvrdit synergetický efekt společného působení plazmatu a katalyzátoru, 
zejména při nižších provozních teplotách katalyzačního jádra. Nejvyšší účinnosti rozkladu – 
96 % bylo dosaženo při maximální teplotě jádra 300 °C a vysokém výkonu dodávaném do 
systému 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klíčová slova 
netermální plazmatické výboje, GlidArc, těkavé organické látky, rozklad, katalýza. 
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Abstract 

The aim of this thesis was to elaborate the issue of the decomposition of volatile organic 
compounds in the Gliding Arc plasma discharge at atmospheric pressure. Technologies based 
on nonthermal plasma could offer a good alternative to conventional techniques for the 
decomposition of volatile organic compounds, such as thermal and catalytic oxidation. 
Gliding Arc discharge (GidArc) is a widely exploited nonthermal plasma source used for 
many industrial applications, such as air-pollution control. The energy efficiency, reaction 
selectivity or production of specific species may be achieved in this kind of plasma, and thus 
for various chemical processes it can be much more effective then in conventional techniques. 

Presented experiments are linked to the previous results published in diploma thesis, which 
gave us the basics for construction of new reactor and optical emission spectroscopy 
measurements have been done to characterize the plasma. Toluene (aromatic, unsaturated), 
cyclohexane (aromatic, saturated) and hexane (aliphatic, saturated) were used as the model 
compounds for these experiments in the concentration range from hundreds to thousands 
ppm. Considering the characteristics of GlidArc, attention is not given just to the application 
of the whole system but to the study of the GlidArc parameters. Results focused on the 
electrical parameters of the reactor were carried out, with the aim to operate the system at a 
lower energy cost. Following this work, other technique was used to describe the physical 
properties of the discharge. The evolution of the plasma channel was recorded continuously 
by using a high-speed video camera. In order to get the time-resolved diagnostics of the 
moving plasma channel, digitally stored images were subsequently analysed using image 
processing and analysis software. Evaluated data gave as some information about the 
discharge parameters as cycle duration, discharge length, point of the transition from thermal 
to nonthermal plasma or space and time resolved emissivity of the discharge. 

In reality, combustion process is never perfect or complete. The model organic compounds 
are normally decomposed to form water vapour, carbon dioxide, oxygen and nitrogen. 
Unfortunately, certain operation conditions lead to formation of nitrogen oxides and carbon 
monoxide, which are serious air pollutants. In this part of the work, some results concerning 
generation of low molecular products like nitric oxide, nitrogen dioxide, hydrogen and carbon 
monoxide on the discharge conditions were presented. The concentrations of these 
undesirable product in the range of tens up to hundreds ppm were detected.  

In combustion process, undesirable mixture of toxic highmolecular by-products can be 
formed. For the decomposition of toluene, by-products such as aliphatic, aromatic or 
polyaromatic compounds were sampled by Solid Phase Microextraction (qualitative analysis) 
or by active coal sorption tubes (quantitative analysis). Samples were then analysed in gas 
chromatograph linked to mass spectrometer. We observed tens of various compounds, 
especially a large number of oxygenous compounds and further several nitrogenous and CXHY 
compounds. As the dominant highmolecular products of the toluene decomposition in plasma 
discharge were identified 3-phenyl(methoxy)benzaldehyde, 4-nitrobenzaldehyde, 4-
nitrophenol, benzenacetaldehyde, benzaldehyde, 3-methyl-4-nitrophenol, 2-methylphenol, 
unidentified oxygen compound a benzylalcohol. The total destruction efficiency was linearly 
increasing from 55 up to 83 % depending on the applied power range from 43 to 86 W. 
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Technologies based on nonthermal plasmas are not capable of total VOC destruction. 
Therefore, efforts were made to further increase the removal by combining plasma with a 
catalytic unit. A new type of DC atmospheric pressure glow discharge with five pins 
combined with thermal catalyst Cu-Mn/Al2O3 (operated temperatures up to 300 °C) was 
applied to the removal of VOC compound. In this study, inlet concentration of toluene was 
stable at 45 ppm. The energy efficiency of the toluene removal process and the existence of a 
synergetic effect were investigated. We tried to explain some plasmochemical processes, such 
as consignable influence of generated ozone on the final VOC concentration as well. As far as 
toluene was decomposed by plasma only, the highest possible removal efficiency reaches a 
value of 10.8 %, for the combination of plasma and catalyst, the highest reached efficiency 
was 22.8 %. A synergetic effect is visible especially at lower operation temperatures. The 
highest removal efficiency detected was about 96 % at temperature 300 °C, for the maximum 
value of input power. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords 
nonthermal plasma discharges, GlidArc, volatile organic compounds, decomposition, 
catalysis. 
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1 ÚVOD 

V posledních letech zaujímají jedno z předních míst v tematice ochrany životního prostředí 
těkavé organické sloučeniny (Volatile Organic Compounds, zkr. VOC). Jejich toxicita 
a hlavně jejich schopnost účastnit se nežádoucích reakcí v zemské atmosféře z nich totiž činí 
naléhavý ekologický problém. Vzhledem k velkému průmyslovému využití a náročnému 
nahrazování VOC bezpečnějšími látkami směřuje výzkum spíše k nalezení vhodných metod 
odstraňování těchto látek z ovzduší. Vedle klasických technik se dnes do popředí dostávají 
právě plazmatické metody likvidace, využívající zejména vlastností netermálního plazmatu 
generovaného za atmosférického tlaku. Použitím těchto metod by mělo být dosaženo např. 
vyšší účinnosti rozkladu, nižší spotřeby energie, aj. Principem plazmochemické destrukce 
VOC je pak disociace molekul nárazem aktivní částice elektronu, radikálu. Elektrický výboj 
předává energii elektronům, které srážkou s molekulami nosného plynu generují ionty, 
radikály nebo excitované částice. Významnou perspektivu v oblasti aplikace plazmatu pro 
rozklad látek nabízí také kombinace katalytického rozkladu a plazmochemického působení. 
Současné využití těchto technologií by pak v praxi mělo znamenat efektivnější rozklad látek 
než při jejich samostatné nezávislé aplikaci. 

Těkavé organické látky jsou definovány různě, a to zejména skrz svou schopnost vytvářet 
za přítomnosti slunečního záření fotochemické oxidanty reakcí s NOX a nebo také přes tenzi 
svých par, které mají být při 20 °C větší nebo rovny 0,13 kPa.Jsou to tedy snadno se 
vypařující přírodní nebo syntetické látky obsahujících uhlík, vodík a často také kyslík 
i některé další prvky, např. halogeny. Takovéto látky se nevyskytují jen v plynné fázi, ale i ve 
vodách a půdě. Představují tak v současné době vážnou hrozbu pro životní prostředí, velká 
část těchto látek vykazuje toxicitu nebo karcinogenitu a velmi často se zúčastňují některých 
nežádoucích reakcí v atmosféře a tím napomáhají k celkovému zhoršení stavu životního 
prostředí. Tyto sloučeniny jsou v současné době široce využívány zejména v průmyslu a je 
poměrně nesnadné nahradit je ekologičtějšími látkami, zejména kvůli vysokým nákladům.  
Proto se také výzkum v poslední době zaměřuje zejména na vývoj technik, které by umožnily 
odstranit tyto látky z ovzduší, případně z vody a půdy. Vedle řady klasických technik 
(adsorpce, absorpce, tepelná oxidace, atd.) se v dnešní době vkládají velké naděje 
do plazmových technik, tedy konkrétně do výbojů za atmosférického tlaku. Možná je 
samozřejmě i kombinace plazmových a klasických technik.  

Atmosférické plazma můžeme charakterizovat jako chemický proces, který je schopný 
indukovat různé chemické reakce při atmosférickém tlaku a pokojové teplotě. Tyto nízké 
nároky na podmínky umožňují rychlá a jednoduchá měření. Od prvních experimentů byl 
využíván jako nosný plyn kyslík s přídavkem vodních par, což vedlo ke vzniku reaktivních 
radikálů iniciujících další chemické reakce. Chemické reakce, při kterých vznikají volné 
radikály, jsou velice rychlé a tyto rychlé reakce pak zapříčiňují kompaktnost systému. 
Obsáhlé studie možných aplikací netermálního plazmatu v oblasti životního prostředí, 
například jako systémů pro kontrolu čistoty ovzduší, pro dezinfekce a čištění vody již byly 
v minulosti provedeny. Ačkoli aplikace elektrického výboje na chemické reakce v plynném 
skupenství má poměrně dlouhou historii, je to relativně nová technika na poli kontroly 
znečištění plynu. Netermální plazmatické systémy tedy nabízí celou řadu možností 
průmyslového využití, zejména pro svou vysokou energetickou účinnost, specifickou 
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produktivitu a vysokou selektivitu reakcí. Výboj GlidArc je pak při nízkém až atmosférickém 
tlaku jednoduchým a finančně nenáročným způsobem generace netermálního plazmatu. 
V současné době je zkoumáno možné využití tohoto zařízení v několika oblastech, mimo jiné 
i v oblasti rozkladu různých látek.  

V atmosféře vzduchu dochází při spalování látek v plazmatu k reakcím vedoucím k vzniku 
různých typů produktů. Je tedy třeba věnovat pozornost nejenom rozkladným procesům a 
měření vlastní účinnosti zařízení, ale také kontrole vzniku nežádoucích nízkomolekulárních 
a vysokomolekulárních látek. Dominantními nízkomolekulárními produkty spalování zplodin 
v atmosféře pomocí plazmových výbojů jsou při dokonalém spalování standardně oxid 
uhličitý a voda. Vedle těchto molekul se tvoří také celá řada dalších nežádoucích  
nízkomolekulárních produktů jako jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý a vodík. Nastává tak 
potřeba popsat experimentální zařízení také z pohledu generace těchto produktů. Množství 
oxidů dusíku vytvořených mechanismem řetězových reakcích radikálu kyslíku s molekulou 
dusíku nebo radikálu dusíku a molekuly kyslíku je obvykle mnohem menší než toho, který se 
vytvoří jinými reakcemi. Při teplotách nad 1000 °C jsou emise oxidů dusíku velmi vysoké. 
Vzhledem k tomu, že teplota plynu ve výboji GlidArc je až 3 000 K, bude jednoznačně ke 
generaci oxidů dusíku docházet. Oxid uhelnatý se pak objevuje při spalovacím procesu vždy 
jako meziprodukt a jeho vysoká koncentrace je indikátorem rizika koroze a nedokonale 
spáleného paliva a proto znamená ztrátu účinnosti. Mechanismus tvorby CO a nespálených 
uhlovodíku je naopak způsoben právě příliš nízkými teplotami hoření. Nespálené uhlovodíky 
a deriváty rozkládané molekuly s různými substituenty jsou tedy dalšími významnými 
produkty při nedokonalém spalování a je tedy potřeba věnovat pozornost i tomuto faktu.  

Experimenty prezentované v této práci navazují na poznatky získané při vypracovávání 
diplomové práce, při nichž byly prověřeny některé konstrukční prvky zařízení GlidArc a 
spektroskopickými měřeními bylo prostudováno vlastní plazma výboje. Pro potřeby této 
práce pak byly zvoleny modelové látky z řady aromatických i alifatických sloučenin (toluen, 
hexan a cyklohexan). Bude věnována pozornost jak studiu vlastního výboje, tak i aplikaci 
tohoto výboje na rozklad modelových látek. Jsou zde popsány výsledky experimentů 
zabývajících se stanovením elektrických parametrů zařízení, směřujících k optimalizaci 
provozu reaktoru a stanovení energetických účinností celého rozkladného procesu. Dále bude 
pomocí záznamů pořízených vysokorychlostní kamerou vyhodnocena dynamika, struktura 
plazmatu a některá specifika výboje GlidArc jako jsou tvar, maximální délka nebo doba 
existence plazmového vlákna v závislosti na podmínkách výboje. Další část experimentů se 
již bude zabývat rozkladem modelových látek a studiem vzniku nízkomolekulárních a 
vysokomolekulárních produktů hoření a popisem chemických cest transformace. Poslední 
kapitola pak bude věnována studiu kombinace plazmatické technologie s katalyzační 
jednotkou.   
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2 SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 

2.1 Netermální plazmatické techniky 

Základním úkolem je definovat termín netermální plazma. Takovéto plazma chápeme jako 
částečně ionizované prostředí, kde se tepelná rovnováha vytváří zvlášť pro elektronovou 
složku a zvlášť pro ionty a neutrální částice. Většina energie dodávané do výboje je využita 
na ohřev elektronů. Běžně je střední energie elektronů ve výbojích využívaných pro 
netermální technologie v rozmezí 2 – 10 elektronvoltů, což odpovídá teplotě 16 – 80 tisíc 
kelvinů [1]. Teplota iontů a neutrálních částic je ve výboji zvýšena pouze o několik stovek či 
desítek kelvinů.  

Netermální plazma je tedy poměrně složitou a dynamickou soustavou. V důsledku srážek 
molekul plynu s elektrony dochází intenzivně k excitačním i disociačním dějům. 
V neizotermickém plazmatu se pro každou částici ustanovuje rozdělení, které vypovídá 
o distribuci energie a rychlosti částic (viz kap. 2.4). Přítomny jsou tedy elektrony s vysokou 
energií, které pak zajišťují excitaci a ionizaci částic plazmatu. Tak vzniklé reaktivní částice 
pak iniciují změny ve struktuře ostatních látek. Využití elektrického výboje za atmosférického 
tlaku začalo metodou elektrostatického srážení, následovaly ionizační přístroje a konečně 
i ekologické aplikace související s čištěním proudících plynů, rozkladem toxických polutantů 
aj. [2]. Jako nejčastější zdroj plazmatu se využívá bariérový výboj, stejnosměrný nebo pulzní 
koronový výboj (v uspořádáních: hrot – rovina, koaxiální geometrie aj.), mikrovlnný výboj, 
výboje v ferroelektrickém prostředí, vysokofrekvenční výboje a konečně stejnosměrný nebo 
střídavý klouzavý obloukový výboj. Důvodem, proč jsou plazmové techniky o tolik 
výhodnější něž techniky klasické, je fakt, že účinnost rozkladu v neizotermickém plazmatu 
produkovaném výše uvedenými typy výbojů, je mnohem vyšší. Je to dáno zejména tím, že 
u tepelných technik se zahřívá celý objem plynu pro dosažení rozkladu, čímž se spotřebovává 
hodně energie. Při plazmových technikách se energie spotřebuje na produkci energetických 
elektronů, které následně disociují a ionizují okolní plyn. Vznikají tak volné radikály a ionty, 
jejichž nárazem na molekulu organické látky probíhají žádoucí rozkladné reakce [3]. 

Komplikace při používání plazmových technik souvisí s nedostatečným prozkoumáním 
rozkladných mechanismů, s nestabilitou výboje v čase a prostoru, vysokými teplotami výboje, 
složitými vlivy proudění plynu a geometrií reaktoru [3]. Tyto problémy je třeba vyřešit 
optimálním nastavením parametrů pro jednotlivé aplikace a konfigurace výboje. 

2.2 Využití netermálních plazmatických procesů - historický vývoj  

Netermální plazma můžeme zjednodušeně charakterizovat jako chemický proces, který je 
schopný indukovat různé chemické reakce při atmosférickém tlaku a pokojové teplotě. Tyto 
nízké nároky na podmínky umožňují rychlá a jednoduchá měření. Od prvních experimentů 
byl využíván jako nosný plyn kyslík s přídavkem vodních par, což vede ke vzniku reaktivních 
radikálů iniciujících další chemické reakce. Přídavek jiných chemikálií, například ze skupiny 
oxidantů není nutný. Chemické reakce, při kterých vznikají volné radikály, jsou velice rychlé 
a tyto rychlé reakce pak zapříčiňují kompaktnost systému. Obsáhlé studie možných aplikací 
NTP v oblasti životního prostředí, například jako různých systémů pro kontrolu čistoty 
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ovzduší (air-pollution), pro dezinfekce a čištění vody již byly v minulosti provedeny [4] a [5]. 
Ačkoli aplikace elektrického výboje na chemické reakce v plynném skupenství má dlouhou 
historii (přes 200 let), je to relativně nová technika na poli kontroly znečištění plynu. První 
zpráva, kterou můžeme najít v literatuře o účinku elektrického výboje, se datuje do 18. století 
(1796), kdy německá výzkumná skupina objevila konverzi hydrokarbonů na olejové produkty 
při vystavení elektrickému výboji [6]. Jedním z nejdůležitějších mezníků v historii 
elektrického výboje byl vynález tichého výboje (také nazývaný dielektrický bariérový výboj - 
DBD) Simensem v roce 1857. Generace ozónu pomocí DBD byla první aplikace v oblasti 
životního prostředí, a je doposud široce využívaná [7]. Siemensův ozonizér byl úspěšně 
využívaný bez větších modifikací přes 140 let v mnohých průmyslných oblastech. Jiným 
důležitým příkladem využití NTP aplikací je elektrostatický filtr (odprašovač - ESP). Rovněž 
byla demonstrována aplikace ESP pro jímání par kyseliny sírové v roce 1908 [8] a od té doby 
je ESP úspěšně používán na odstraňovaní prachu v mnohých průmyslových oblastech. 

V současné době je uvažováno o nových aplikacích, například generace vodíku, syntéza 
metanolu, reformaci hydrokarbonů [5]. Dilecce a kol. využívali RF nízkotlaký pulzní výboj 
jako zdroj OH pro kalibraci laserově indukované fluorescenční spektroskopie (LIF) [9]. Bod 
zlomu v oblasti výzkumu procesu elektrických výbojů nastal s rostoucími obavami ze stavu 
znečistění životního prostředí. Před rokem 1970 bylo mnoho studií zaměřeno na rozklad 
škodlivin v proudu čistých plynů, přičemž koncentrace těchto látek byla vysoká (řádově až 
desítky procent). Obecně však lze říci, že běžně jsou škodliviny přítomny jenom v řádu ppm. 
Aplikace NTP pro kontrolu znečištění ovzduší získala na důležitosti také po laboratorním 
testu na odstraňovaní SO2 s použitím korónového výboje v roce 1984 [10]. Storch a Kuschner 
studovali rozpad formaldehydu v proudu N2, O2 a H2O pomocí plazmatu generovaného 
dielektrickým bariérovým výbojem [11]. Mimo jiné studovali i vliv koncentrace H2O 
na účinnost rozkladu formaldehydu a zjistili, že koncentrace vody nijak významně 
neovlivňuje účinnost rozkladu, tj. produkce hydroxylového radikálu plazmatem nemá 
podstatný vliv na odbourávání formaldehydu, přestože při rozpadu formaldehydu hraje 
dominantní roli právě atak radikálů OH· a O·. To je způsobeno tím, že reakcí atomárního 
kyslíku s formaldehydem vznikají radikály OH· a reakcí OH· s formaldehydem vzniká voda.  

Rozklad benzenu v podmínkách dielektrického bariérového výboje sledoval Cal a Schluep 
ve své studii [12]. Reaktor rozložil více než 99,9 % benzenu v proudu suchého vzduchu. Byl 
pozorován značný nárůst účinnosti při obohacování vzduchu vodními parami, ale bylo 
potřeba větší energie na tento rozklad, protože se její část zjevně spotřebovávala na vznik 
hydroxylových radikálů z molekul vody [7]. Chae, Moon a kolektiv rozkládali toluen 
v reaktoru typu hrot – válcová rovina [13]. Byl sledován vliv použití pozitivního nebo 
negativního koronového výboje na účinnost odstranění toluenu. Při maximálním výkonu 
zdroje je pro rozklad účinnější využití pozitivní korony (98% účinnost rozkladu) než 
negativní (60% účinnost rozkladu). Bohužel zde nebyly detailněji sledovány produkty 
rozkladu. Velmi zajímavou modelovou studií byla také společná práce předních vědců 
zabývajících se rozklady organických látek pomocí plazmatu A. Savelieva, L. Kennedho, A. 
Fridmana a kol. o úpravě VOC emisí z celulózy. [14]. Ze studií a experimentů prováděných 
na území České republiky je třeba se zmínit zejména o laboratoři Ústavu fyziky plazmatu při 
AVČR, kde je testován patentovaný vodou stabilizovaný plazmatron. Tento typ výboje má 
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oproti ostatním speciální vlastnosti vhodné právě na úpravu plynných směsí. Toto plazma má 
podstatně vyšší teploty, vyšší rychlost proudění, podstatně vyšší energetické účinnosti 
a generuje i více ultrafialového záření. Provádějí se studie rozkladu na modelových látkách, 
ze kterých je vyráběn syntézní plyn, to znamená směs vodíku a oxidu uhelnatého velmi 
vysoké kvality, bez přítomnosti škodlivých organických sloučenin. Systém tedy organický 
odpad zlikviduje a zároveň vytvoří druhotnou ekologicky čistou surovinu.  

Nejnovějším fenoménem na poli aplikace NTP jsou pak takové procesy, které kombinují 
využití několika technik: přídavek vodních par či jiných látek a implementaci různých typů 
adsorbentů nebo katalyzátorů jako součástí vlastního reaktoru (viz. kap. 2.3). 

2.3 Technologie plazma-katalýza 

Významnou perspektivu v oblasti aplikace plazmatu pro úpravu vzduchu nabízí kombinace 
klasických metod katalytického rozkladu a plazmochemického působení. 
Současné využití technologie plazmochemické a katalyzační vycházelo z předpokladu 
existujícího synergetického efektu. To by v praxi mělo znamenat efektivnější rozklad látek při 
kombinaci těchto technologií, než při jejichž samostatné nezávislé aplikaci. Podstatou je 
v tomto případě dodatečná aktivace katalyzátoru elementy vznikajícími v plazmatickém 
výboji, jako jsou ionty, ozón, UV záření atd.  

Celková účinnost netermálních plazmatických systémů může být dle současných poznatků 
zvýšena dvěmi metodami: za prvé snížením spotřeby energie a za druhé kontrolou vzniku 
nežádoucích produktů. Tohoto by mohlo být dosaženo právě využitím kombinace 
plazmatické technologie a heterogenní katalýzy. Studie autorů Sano a kol. prokázala, že 
atmosférické elektrické výboje emitují záření v oblasti 290 až 400 nm [15]. Tato emise UV 
záření je v oblasti absorpce molekul typu TiO2 [16]. Tento oxid je tak velmi často užíván jako 
jeden z nejlepších fotokatalyzátorů pro rozklad těkavých organických látek [17]. Princip 
společného působení plazmatu a katalyzátoru – generace aktivních částic je dobře také popsán 
ve studii Holtzera a kol. [18]. Katalyzátor také může zapříčinit posun energetické úrovně 
elektronů k vyšším hladinám, což může vést k produkci plazmatu s lepšími oxidativními 
vlastnostmi [18]. V současné době existuje několik technologicky odlišných způsobů, jakými 
lze realizovat sytém pro rozklad látek kombinující plazmochemické působení a katalyzační 
účinek. Základním rozdílem je uspořádání aparatury, které můře být jednokomorové nebo 
dvoukomorové [5]: 

• Plasma-Driven catalysis (současné plazmochemické a katalyzační působení). 

 
V těchto konfiguracích je samotný katalyzátor umístěn přímo v oblasti aktivního 

plazmatického výboje ve výbojové komoře. Dochází tedy k přímé a rychlé aktivaci 
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katalyzátoru. Nevýhodou však v tomto případě je zejména vyšší pracovní teplota, při které 
může docházet k znehodnocení katalyzátoru. Tyto typy zařízení jsou standardně nazývány 
hybridní reaktory [5]. 

• Plasma-Enhances catalysis (aplikace plazmatu a následná katalýza). 

 
V tomto uspořádání je nosný plyn přiváděn primárně do plazmochemické komory, 

obohacen o aktivní částice a následně odváděn do další části aparatury – katalyzačního jádra. 
Při těchto experimentech je však patrná nižší účinnost celého systému, vhodné je použití 
katalyzátorů citlivých na vyšší teploty. 

• Plasma-Enhances catalysis in hot sito (aplikace plazmatu a následná katalýza 
ve vyhřívaném jádru). 

 
Pro aplikaci katalyzátorů k jejichž aktivaci je důležitá vyšší teplota se ukazuje jako 

nejvhodnější uspořádání aparatury s odděleným katalyzačním jádrem zařazeným 
bezprostředně za plazmatickou komorou, které je možno vyhřívat na určenou teplotu. 
Nevýhodou u této metody jsou pak zejména vyšší náklady zapříčiněné vysokým výkonem 
dodávaným do celého systému.  
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2.4 Srážkové procesy a aktivní částice v plazmatu 

Vysoká energetická účinnost, specifická produktivita a selektivita, to jsou charakteristické 
znaky plazmochemických procesů, které umožňují velké množství průmyslových aplikací. 
Klíčovým úkolem, s ohledem na praktické využití plazmových technik, je najít optimální 
režim a podmínky, za kterých je plazma generováno. Speciálně je tak nutno zajistit vysoký 
výkon pro generátor společně s vysokou energetickou selektivitou, aby bylo docíleno splnění 
podmínek pro existenci netermálního plazmatu. Srážky s elektrony jsou nejpodstatnějším 
dějem odehrávajícím se v plazmatu. Následnou excitaci a ionizaci atomu nebo molekuly 
(která může být již v excitovaném nebo metastabilním stavu) pak můžeme pozorovat s vyšší 
pravděpodobností, přestože koncentrace těchto excitovaných nebo metastabilních stavů je 
v netermálním plazmatu poměrně nízká. Energetická propast mezi excitovanými stavy je 
obvykle mnohem nižší než energetická diference mezi základním stavem a prvním 
excitovaným stavem. Množství elektronů s nízkou energií je obvykle mnohem větší než počet 
elektronů s energií vysokou (10 eV) a účinný průřez excitace nebo ionizace z jiného než 
základního stavu je mnohem větší než účinný průřez excitace pro molekuly nebo atomy 
v základním stavu. Toto může vést k jevu, že rychlostní koeficient následné excitace/ionizace 
je poměrně vysoký. Metastabilní částice se nemohou deexcitovat prostřednictvím zářivých 
přechodů do základního stavu, tedy jejich doba života je v řádu mikrosekund či milisekund 
zatímco doba života částic, které mohou zanikat zářivým přechodem je v řádu nanosekund. 
V důsledku těchto jevů, se metastabilní částice mohou kumulovat v plazmatu a stávají se tak 
zdrojem pro následné excitace a ionizace ostatních částic. Generace volných radikálů 
elektronovými srážkami v molekulárním plazmatu je důležitým prekurzorem pro plazmatické 
reakce. Základním procesem pro udržení netermálního plazmatu je elektronová ionizace 
částic srážkou. Disociace částic pomocí srážky s elektrony vede ke vzniku volných radikálů je 
jedním z hlavních procesů v plazmové chemii.  

Elektrony v plazmatu nejsou monoenergetické, ale mají své rozdělení rychlostí a energií. 
V těchto případech je vhodné definovat rychlostní koeficient k pro srážku dvou částic [20]: 

( ) ( ) ννννσ dfk ∫=    ,                                                     (2.1) 

kde ( )νσ  značí účinný průřez (zde jako funkce rychlosti), a ( )νf  je pak rozdělovací funkce 
rychlosti elektronů.  
Tato funkce je pro reálné plazma ve skutečnosti značně komplikovaná. Jednoduchý případ, 
kdy uvažujeme Maxwellovské rozdělení rychlostí elektronů a účinných průřezů (v rozsahu 
nízkých nadprahových energií) můžeme popsat rovnicí:  

( ) ( )EErE thr /12 −= πσ    ,                                         (2.2) 

kde E  je srážková energie a thrE  je prahová (aktivační) energie. 
Výsledný vztah pro rychlostní koeficient pak je: 

( ) ( ) ( )ethree kTEmkTrTk /exp/8 2/12 −= ππ    .                                                     (2.3)  

Disociační, excitační a ionizační procesy považujeme za plazmochemické reakce, protože 
vzniklé produkty získávají nové chemické a fyzikální vlastnosti. Procesy odehrávající se 
v plazmatu jsou poměrně složité, základní reakce v něm probíhající jsou uvedeny v  tabulkách 
2.1 a 2.2. 
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Tab. 2.1: Srážky elektronů. 

e + A  → A*/m + e           excitace atomů        (2.4)
e + A*/m  → A + hν + e-       de-excitace indukovaná kolizí (2.5)
e + A  → A+ + 2e             ionizace atomů (2.6)
e + AB → AB*/m + e         excitace molekul (2.7)
e + AB*  → AB + hν + e     de-excitace indukovaná kolizí (2.8)
e + AB → AB+ + 2e ionizace molekul (2.9)
e + AB → A(*) + B + e     disociace molekul (2.10)
e + AB → A + B+ + 2e      disociativní ionizace (2.11)
e + A*/m

 → A + e- + Ekin        super-elastická kolize (2.12)
e + A*/m → A** + e            následná excitace (2.13)
e + A*/m  → A+ + e                    následná ionizace (2.14)
e + A  → A-                     záchyt (2.15)
e + A-  → A + 2e              odtržení elektronu (2.16)
e + A+  → A                      rekombinace (2.17)
e + A+ + M  → A + M            tří částicová rekombinace (2.18)

Tab. 2.2: Srážky těžkých částic. 

A+ + B → A + B+ přenos náboje (2.19)
Am + B → A + B+ + e spontání Penningova ionizace (2.20)
Am + Am → A + A+ + e srážková ionizace (2.21)
A* + A → A2

+ + e Hornbeck-Molnarova ionizace (2.22)
A+ + BC → AC+ + B reakce molekula-ion (2.23)
A + BC → AC + B chemická reakce (2.24)
R + BC → RC + B chemická reakce s radikálem (2.25)
A* + BC → AC + B reakce s excitovaným atomem (2.26)
A + B → AB rekombinace (2.27)
A* + B → A + B* přenos excitační energie (2.28)

 
Excitované částice s krátkou dobou života jsou označeny * a metastabilní excitované atomy 
nebo molekuly s delší dobou života jsou označeny m. 
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2.5 Těkavé organické látky 

V současné době panuje nejednotnost ohledně přesné definice skupiny látek souhrnně 
nazývaných „těkavé organické látky“. Podle zákona č. 86/2002 Sb. (Zákon o ochraně 
ovzduší) se těkavou organickou látkou (dále jen VOC – Volatile Organic Compound) rozumí 
jakákoliv organická sloučenina nebo směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, která 
při teplotě 20 °C (293,15 K) má tlak par minimálně 0,01 kPa nebo má odpovídající těkavost 
za konkrétních podmínek jejího použití, a která může v průběhu své přítomnosti v ovzduší 
reagovat za spolupůsobení slunečního záření s oxidy dusíku za vzniku fotochemických 
oxidantů. Z mezinárodně uznávaných novějších definic považuji za nejdůležitější následující: 

• Evropskou direktivu 2002/3/EC: „VOC jsou všechny organické sloučeniny 
antropogenního původu, jiné než methan, které jsou schopné vytvářet fotochemické 
oxidanty reakcí s NOX“ v přítomnosti slunečního záření [21]. 

• Definice United States Environmental Protection Agency US EPA: „VOC jsou látky, 
jejichž tenze nasycených par při 20 °C je větší nebo rovna 0,13 kPa“ [22]. 

 Těkavé organické sloučeniny jsou  tedy snadno se vypařující přírodní nebo syntetické 
látky obsahujících uhlík, vodík a často také kyslík i některé další prvky, např. halogeny. Tyto 
látky se pochopitelně vyskytují nejenom v plynné fázi, ale také ve vodách a půdě. VOC 
představují v současné době vážnou hrozbu pro životní prostředí. Velká část těchto látek 
vykazuje sama o sobě toxicitu nebo karcinogenitu a velmi často se zúčastňují některých 
nežádoucích reakcí v atmosféře a tím napomáhají k celkovému zhoršení stavu životního 
prostředí [23]. Tyto sloučeniny jsou v současné době široce využívány zejména v průmyslu a 
je poměrně nesnadné nahradit je ekologičtějšími látkami, zejména kvůli vysokým nákladům.  
Proto se také výzkum v poslední době zaměřuje zejména na vývoj technik, které by umožnily 
odstranit tyto látky z ovzduší, případně z vody a půdy. Vedle řady klasických technik 
(adsorpce, absorpce, tepelná oxidace, atd.) se v dnešní době vkládají velké naděje do 
plazmových technik, tedy konkrétně do výbojů za atmosférického tlaku. Výhodou je 
bezpochyby úspora energie a vyšší účinnost rozkladu. Hledají se proto taková uspořádání 
a podmínky, aby byl rozklad co možná nejefektivnější. Nevylučuje se ani kombinace 
plazmových a klasických technik. 

2.5.1 VOC v životním prostředí a atmosféře 

Mezi těkavé organické látky patří jak sloučeniny aromatické (benzen, toluen, styren, …) 
tak i alifatické (hexan, heptan, …), uhlovodíky, halogenované organické látky 
(tetrachlormethan, methylbromid, …), spadá sem i benzín a ostatní ropné produkty. Vyskytují 
se nejen ve fázi plynné, ale také v kapalné a znečišťují tak zdroje vody a půdy. VOC 
v ovzduší mohou být jak přírodní (biogenní) tak způsobené člověkem (antropogenní). Druhé 
jmenované jsou dnes významnější a podílejí se velkou měrou na znečišťování životního 
prostředí.  

Zdrojem biogenních VOC jsou ložiska fosilních paliv, která obsahují řadu toxických látek 
a také VOC, které jsou produkované rostlinnými organismy, například látky obsažené 
zejména v lignitu a  pryskyřicích.  

Antropogenními jsou pak např. VOC uvolněné z organických rozpouštědel - organická 
rozpouštědla představují podstatnou část z celkových emisí VOC, hojně se používají 
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v nejrůznějších oblastech chemického průmyslu, zejména ve výrobě laků, adheziv, maziv, 
ředidel, nátěrových hmot, barev pro polygrafický průmysl aj. Také se uvolňují při aplikaci 
nátěrových systémů, v chemických čistírnách, při procesech v polygrafii atd. Zanedbat nelze 
ani zdánlivě nevýznamné zdroje pocházející z užívání různých čistících prostředků 
v domácnostech. 
Dále jsou to VOC uvolněné při zpracování ropy, unikající při technologických procesech 
(např. zpracování kaučuku) nebo během skladování a při manipulaci s ropnými surovinami a 
produkty. Záleží samozřejmě na mnoha faktorech. Důležitým faktorem je teplota – úniky jsou 
větší při vyšších teplotách a proto se lépe osvědčuje skladování v podzemních nádržích, aby 
se zamezilo zvýšenému úniku při výkyvech teplot zejména v létě. Při technologických 
procesech je však únik všeobecně menší než při skladování. Pak zde jsou VOC uvolněné při 
používání ropných produktů (zejména v dopravě). Značná část ropy se zpracovává 
na pohonné hmoty pro dopravu. Nedokonalým spalováním vznikají také VOC, zejména lehké 
uhlovodíky a některé kyslíkaté sloučeniny. Významné jsou také ztráty při přepravě a 
skladování pohonných hmot. Poslední, nezanedbatelnou skupinou jsou pokojové VOC. 
Zdrojem jsou organické sloučeniny, které se často používají jako součásti produktů pro 
domácnost (v angličtině indoor VOC). Jsou obsaženy v barvách, čistících a dezinfekčních 
prostředcích, leštících přípravcích, sprejích, repelentech aj. Z těchto přípravků se organická 
rozpouštědla uvolňují nevhodným skladováním nebo přímo při jejich používání. Jelikož jsou 
používány většinou v uzavřených prostorech, představují riziko spíše z hlediska lidského 
zdraví po bezprostředním kontaktu s VOC (nadýchání, potřísnění pokožky, …). Pokojové 
VOC se mohou uvolňovat i z nátěrových hmot a mořidel, použitých při úpravách interiéru. 
Zanedbat nelze ani formaldehyd uvolňující se z dřevoštěpkových desek, zejména z nového 
nábytku, kdy vzniká nebezpečí vzniku různých onemocnění při dlouhodobé expozici. 
Používání VOC zásadně ovlivňuje lidské zdraví a také okolní životní prostředí. Některé VOC 
mohou mít na člověka vliv po bezprostředním kontaktu s nimi, některé až po transformaci 
v atmosféře na jiné nežádoucí produkty. Látky vstupují do těla hlavně inhalačně, ale i orálně a 
kontaktem s kůží. Ovlivňují mozek, centrální nervovou soustavu, trávicí systém, oči, uši, 
srdce, játra, ledviny, plíce, kůži a reprodukční systém. Příznaky, které tyto látky způsobí na 
lidském organismu jsou např. závratě, zvracení, bolesti hlavy, zhoršení koordinace, paměti a 
koncentrace, poruchy dýchání, ztrátu vědomí až smrt. Zvláště nebezpečné jsou pro vodní 
organismy a celý vodní ekosystém. 

Primární expozice 
Primární expozicí je míněna inhalace, potřísnění, popř. požití spolu s kontaminovanými 

potravinami nebo vodou. Do vody se VOC dostávají zejména únikem z průmyslových 
podniků, splachem deštěm nebo průsakem ze skládek odpadu. Při vysokých dávkách 
ovlivňují centrální nervový systém (ospalost, otupělost). Všechny mohou dráždit pokožku při 
potřísnění, ale také sliznice při nadýchání. Způsobují nevolnost, závratě, ztrátu koordinace, 
mohou způsobit poškození jater nebo ledvin. Některé z nich jsou prokázanými karcinogeny 
(např. benzen). Podstatně ovšem samozřejmě záleží na koncentraci látky a expozičním čase, 
čili expoziční dávce. 
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Sekundární expozice 
Pokud VOC uniká do atmosféry, dochází k reakcím s jejími ostatními složkami. Za účasti 

oxidů dusíku a UV záření vzniká ozon. Ve vyšších vrstvách atmosféry je koncentrace 
vznikajícího ozonu velká a je základem tzv. ozonové vrstvy. V přízemních vrstvách atmosféry 
je koncentrace vznikajícího ozonu zpravidla velmi nízká, ale i tak může výrazně ovlivnit 
lidské zdraví. Protože je ozon velmi silným oxidovadlem, může reagovat prakticky s každou 
třídou biologických látek.  

2.5.2 Reakce VOC v plynném skupenství 

Ve spodní části atmosféry, v troposféře, dochází neustále k řadě chemických procesů, 
kterých se účastní tzv. stopové plyny. Ačkoliv jsou koncentrace těchto látek ve vzduchu velmi 
nízké, mají (samy nebo produkty jejich reakcí) značný vliv na živé organismy, se kterými se 
dostávají do styku. Většina stopových plynů v atmosféře pochází z přirozených zdrojů, 
u některých se ale podílí na jejich produkci lidská činnost v průmyslu, dopravě a zemědělství 
(např. oxid dusný, oxid siřičitý, oxid uhelnatý, uhlovodíky a chlorované sloučeniny). 

Díky vysokému obsahu kyslíku v atmosféře jsou chemické reakce látek emitovaných do 
troposféry téměř výlučně oxidační. Vzhledem k relativně nízkým teplotám a nízkým 
koncentracím škodlivin je ovšem nutná iniciace těchto dějů, kterou vesměs zprostředkuje 
sluneční záření – přeměnám škodlivin v ovzduší tedy předchází fotochemické reakce štěpení 
jejich molekul světelným kvantem na vysoce reaktivní radikály. Konečnými produkty 
reakčních mechanismů bývají zpravidla kyseliny sírová, dusičná a chlorovodíková (které tvoří 
tzv. kyselý neboli londýnský smog), oxid uhličitý, voda a v případě dostatečně vysoké 
koncentrace oxidu dusného ze spalovacích motorů také ozón. 

Výsledné produkty a jejich účinky na živé organismy a na majetek se nazývají imise 
a místo jejich působení je značně závislé na momentální povětrnostní situaci. Za normálního 
počasí teplý vzduch stoupá z ohnisek znečištění vzhůru a většina škodlivin je unášena 
vzdušnými proudy do té doby, než jako součást deště nebo sama zvolna klesne a uloží se na 
zemský povrch (zpravidla na horských hřebenech). V případě inverzního počasí jsou spodní 
vrstvy vzduchu chladnější než vrstvy vyšší a nedochází proto k žádnému promíchávání. 
Koncentrace škodlivých látek a produktů jejich reakcí pak v místě jejich původu stále narůstá. 

Specifické interakce organické těkavé látky v plazmatu. 
Principem plazmochemické destrukce VOC je disociace molekul nárazem aktivní částice 

elektronu, radikálu. Elektrický výboj předává energii elektronům, které srážkou s molekulami 
nosného plynu generují ionty, radikály nebo excitované částice. Pokud je nosným plynem 
vlhký vzduch, popř. směs kyslíku a dusíku, aktivní částice vznikají následujícími mechanismy: 

• Vznik radikálů nárazem elektronu: 
e + O2  → 2O + e    (2.29) 
e + H2O → OH· + H· + e           (2.30)

• Vznik radikálů zhášením: 
O· + H2O → 2 OH·    (2.31) 
N2* + O2 → N2 + 2O·    (2.32)
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• Ionizace: 
e + O2   → O2

+ + 2e   (2.33) 
O2

+ + H2O  → O2
+(H2O)   (2.34)

O2
+(H2O) + H2O → HO3

+ + O2 + OH·   (2.35)

• Jiné reakce: 
H· + O3  → OH· + O2   (2.36)
HO2· + NO → OH· + NO2  (2.37)
H· + O2 + M → HO2· + M   (2.38)

 
Molekulární dusík ovšem disociuje obtížněji, snazší je jeho excitace. Proto bude 

preferována excitace molekuly dusíku a jeho následná reakce s kyslíkem za tvorby radikálu 
O* a molekuly dusíku v základním stavu. Toto je pouze orientační výčet možných reakcí. 
Vzhledem k tomu, že energie ve výboji je vysoká, vznikají i další produkty, např. N2

+, N+, 
NO+, NO2

+ aj. 
Hlavní procesy destrukce VOC v plazmatu zahrnují disociaci molekul nárazem elektronu, 

dále reakce mezi molekulami VOC a ionty a také reakce molekul VOC s radikály. Na níže 
uvedeném příkladu toluenu lze ukázat, jak rozmanité meziprodukty a produkty vznikají. Pro 
ostatní VOC reakce probíhají analogicky, ale s jinými produkty. Disociace nárazem 
energetického elektronu probíhá především podle následujících reakčních schémat: 

• Srážky VOC s elektrony 
C6H5CH3 + e  → C6H5· + CH3· + e   (2.39) 
C6H5CH3 + e  → C6H4CH3 + H· + e   (2.40)
C6H5CH3 + e  → C5H6 + C2H2 + e   (2.41)
C6H5CH3 + e → C3H4 + C4H4 + e   (2.42)

Disociované meziprodukty mohou reagovat s volnými radikály kyslíku, dusíku a vodíku za 
vzniku finálních produktů, např. ozonu (O3), oxidu uhelnatého (CO), oxidu uhličitého (CO2), 
oxidů dusíku (NOX) a vody (H2O). Celé schéma je velmi složité a je potřebná podrobná 
analýza produktů v závislosti na podmínkách reakce. 

• Srážky VOC s ionty 
Srážka toluenu s ionty kyslíku a dusíku vede k přenosu náboje:  

C6H5CH3 + O+· → C6H5CH3
+ + O·  (2.43)

C6H5CH3 + O2
+ → C6H5CH3

+ + O2  (2.44)
C6H5CH3 + N+· → C6H5CH3

+ + N·   (2.45)
C6H5CH3 + N2

+ → C6H5CH3
+ + N2  (2.46)

C6H5CH3
+ + e  → C6H5 + CH3·  (2.47)

Tyto rekce jsou významné, ale koncentrace iontů jsou mnohem nižší, než koncentrace 
radikálů. Negativní ionty se vyskytují ve velmi malých koncentracích a jsou obzvláště 
nestabilní, proto lze jejich srážky s molekulami VOC zanedbat. 

• Srážky s neutrálními částicemi 
Mezi podstatné reakce toluenu s neutrálními částicemi patří: 
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C6H5CH3 + O·  → C6H5CH2O + H·   (2.48) 
C6H5CH3 + O3 → C6H5CHO2 + H2O  (2.49)
C6H5CH3 + OH· → C6H5CH2 + H2O   (2.50)
C6H5CH3 + OH· → C6H5CH3OH  (2.51)

Nejvýznamnějšími z těchto reakcí jsou 2.46 a 2.50, protože mají nejvyšší reakční rychlost. 
Reakce s atomárním kyslíkem je sice o řád pomalejší, ale stále dost významná, zejména když 
v nosném plynu není přítomna voda a nemohou tak vznikat hydroxylové radikály.  

2.5.3 Klasické techniky odstraňování VOC 

Nejjednodušším způsobem likvidace VOC ze vzduchu je prevence úniku těchto látek. 
V některých aplikacích lze VOC použitá jako rozpouštědla nahradit jinými látkami, např. při 
extrakci lze místo dvou fází voda – organická látka použít dvě nemísitelné vodné fáze nebo 
nahradit nátěrové hmoty ředitelné organickými rozpouštědly za nátěrové hmoty ředitelné 
vodou. Jistého snížení emisí při spalování pohonných hmot lze dosáhnout správným 
seřízením motoru nebo použitím katalyzátoru. V průmyslových aplikacích, kde nelze VOC 
plně nahradit jinou látkou, se na snížení emisí používají různé techniky odstraňování VOC z 
ovzduší. Techniky lze rozdělit do dvou základních skupin: klasické a plazmové techniky [24]. 
Mezi nejčastěji využívané klasické techniky tedy můžeme zařadit následující: 

Adsorpce 
Adsorpce je heterogenní reakce, při které se molekuly plynu zachycují na povrchu pevné 

látky (adsorbentu). Tato látka lépe zachycuje určité sloučeniny než látky ostatní a tak je 
odstraňuje z toků odpadních látek. Pokud dojde k saturaci povrchu, je nutné adsorbovaný 
obsah desorbovat. Desorpce je součástí regenerace adsorbentu. Hlavními typy adsorpčních 
systémů jsou adsorpce s fixním ložem nebo adsorpce s fluidním ložem. Použití adsorpce 
zahrnuje rekuperaci VOC (surovin, produktů, rozpouštědel, paliva z plnících operací, atd.) pro 
opětovné použití, příležitostně jako koncentrační stupeň pro zlepšení provozuschopnosti 
dalších rekuperačních operací. Dále se používá na snižování obsahu znečišťujících látek, které 
nemohou být recirkulovány nebo jinak využity. Tyto látky jsou pak s adsorbentem spalovány. 
Použití adsorpce jako technologie snižující obsah látek není vhodné pro odpadní plyny 
s vysokými koncentracemi VOC, protože požadavky na následnou rekuperaci by nepříznivě 
ovlivnily výslednou energetickou bilanci celého výrobního procesu. 

Tepelná oxidace 
Termální oxidace je oxidací spalitelných plynů a jiných organických látek, obsažených 

v toku odpadních plynů. Směs znečišťujících látek se vzduchem nebo kyslíkem se v peci 
zahřívá nad samozápalnou teplotu a vysoká teplota se udržuje dostatečně dlouho na to, aby se 
dokončilo spálení na oxid uhličitý a vodu. Účinnost a rychlost spalovacího procesu jsou 
ovlivněny časem, teplotou (kolem 200 – 400 °C nad bodem vzplanutí), vířivým pohybem 
(míchání) a dostatkem kyslíku. Speciální podmínky může vyžadovat potlačování vzniku 
dioxinů, pokud plyn obsahuje halogenované VOC, přestože obvykle dochází při spalování 
toků plynných odpadů ke vzniku pouze nepatrného množství dioxinů. V provozu je několik 
typů termálních oxidátorů: přímý tepelný oxidátor, který se skládá ze spalovací komory a není 
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vybaven rekuperací tepla ze spalin nebo rekuperační termální oxidátor, který má zařízení na 
využití tepelné energie ze spalování. Termální oxidátory se používají ke snížení emisí z téměř 
všech zdrojů VOC, včetně odvětrání reaktorů, výdechů v destilacích, zpracování rozpouštědel 
a operací probíhajících v pecích a sušárnách. Pokud jsou odpadní plyny na vstupu znečištěné 
málo, může být spotřeba paliva vysoká a termální jednotky jsou proto nejvhodnější pro menší 
provozy se středním až vysokým obsahem VOC v odpadních plynech.; 

Katalytická oxidace 
Katalytické oxidátory pracují podobně jako termální oxidátory, pouze s tím rozdílem, že 

plyn po průchodu plamenem prochází ložem katalyzátoru. Katalyzátor zintenzivňuje oxidační 
reakce a umožňuje konverzi při nižších reakčních teplotách, než je tomu u oxidace termální. 
Katalyzátory proto umožňují používání menších oxidátorů. Odpadní plyn se před vstupem do 
lože katalyzátoru předehřívá pomocnými hořáky na teplotu zhruba 300 – 500 °C. Systémy 
katalytické oxidace se dělí podle metody kontaktu plynu s katalyzátorem. Používají se jak 
fixní, tak i fluidní lože. Katalyzátory pro oxidaci VOC jsou obvykle drahé kovy, např. platina, 
paladium a rhodium, uložené na keramickém materiálu nebo kovu, nebo základní kovy, 
uložené na keramických peletách, jednotlivé oxidy kovů nebo jejich směsi, často uložené na 
mechanicky pevném nosiči, jako např. oxidy mědi, chrómu, manganu, niklu, kobaltu, atd. 
Stejně jako u termální oxidace i zde je nutné předčištění odpadního plynu, např. kondenzace 
vodní páry z vlhkých odpadních plynů, odstranění pevných látek a kapalin a – což je typické 
pro katalytický systém – odstranění katalyzátorových jedů. Katalytická oxidace je 
nejvhodnější pro systémy s nižšími objemy odpadních plynů, pokud jejich typ a koncentrace 
VOC kolísají jen málo a tam, kde se nevyskytují katalytické jedy nebo jiné ucpávající 
znečišťující látky. 

Kondenzace 
Kondenzace je technika, kterou lze odstranit výpary rozpouštědel z toku odpadních plynů 

tak, že je ochladí pod teplotu jejich rosného bodu. Ke kondenzaci dochází přímým chlazením 
(tj. kontaktem plynu s chladící kapalinou) nebo nepřímým chlazením (tj. chlazením pomocí 
tepelného výměníku). Nepřímé kondenzaci se dává přednost, protože přímá kondenzace 
vyžaduje dodatečný separační stupeň. Rekuperační systémy se liší složitostí, od jednoduchých 
kondenzátorů po složité. Multikondenzátorové systémy se konstruují tak, aby umožňovaly 
maximální rekuperaci energie a par. Kondenzace s inertním plynem v uzavřeném cyklu je 
konstruována pro systémy s uzavřeným cyklem a současně s vysokými koncentracemi 
výparů. Kondenzace chladícím médiem se používá pro více či méně nasycené toky plynů 
těkavých sloučenin (organických a anorganických), které se odstraňují z vodou nasyceného 
toku plynu tak, že kondenzovaná voda působí jako absorbent (za předpokladu, že 
odstraňované těkavé sloučeniny jsou rozpustné ve vodě). Základní použití kondenzace 
chladícím médiem je předčištění nebo následné čištění. Kondenzace je vhodným následným 
čištěním koncentrovaných toků plynů například z membránové separace. 

Membránová separace 
Membránová separace plynů využívá selektivní propustnost organických par při průchodu 

membránou. Organické páry membránou procházejí mnohem lépe než kyslík, dusík, vodík 
nebo oxid uhličitý (10 – 100 x více). Tok odpadních plynů je stlačen a prochází přes 
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membránu. Obohacený permeát může být rekuperován například kondenzací nebo adsorpcí, 
nebo je možné snížit jeho obsah, např. katalytickou oxidací. Tento proces je nejvhodnější pro 
koncentrovanější páry. V mnoha případech je vyžadováno doplňující čištění, kterým se 
dosáhne dostatečně nízkých úrovní koncentrace, aby bylo možno plyn vypustit do ovzduší. 
Membránová separace se používá v chemickém průmyslu, petrochemickém průmyslu, 
rafinériích a farmaceutickém průmyslu pro rekuperaci výparů rozpouštědel nebo výparů paliv 
(benzínu) z odpadních plynů nebo znečištěného vzduchu. 

Biologická filtrace 
Biologická filtrace je moderní ekologická metoda, která využívá schopnosti některých 

mikroorganismů rozkládat organické látky. Její velkou výhodou je jednoduchá konstrukce 
aparatury a vysoká účinnost pro biologicky odbouratelné sloučeniny. Tok odpadních plynů 
prochází ložem organického materiálu, jako je rašelina nebo kompost, popřípadě některým 
z inertních materiálů, jako je jíl, dřevěné uhlí nebo polyuretan, a je biologicky odbouráván 
přirozenými mikroorganismy na oxid uhličitý, vodu a biomasu. Biofiltrace se používá 
v chemickém a petrochemickém průmyslu i v zařízeních na čištění odpadních vod. Je 
technikou, která odstraňuje snadno biologicky odbouratelné složky jako např. aminy, 
uhlovodíky, sirovodík aj. Je vhodná pro nízké koncentrace znečišťujících látek, které jsou 
dobře rozpustné ve vodě a lze je zařadit mezi sloučeniny alifatické. 
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3 EXPERIMENT 

3.1 Výboj GlidArc  

 Klouzavý obloukový výboj (Gliding arc – GlidArc) při atmosférickém tlaku je 
jednoduchým a finančně nenáročným způsobem generace „netermálního“ plazmatu. Proto 
tento typ výboje nabízí celou řadu možností průmyslového využití, zejména pro svou vysokou 
energetickou účinnost, specifickou produktivitu a vysokou selektivitu reakcí. Ionizační 
procesy indukované elektrickým polem dávají vysokou teplotu elektronů (≥ 12 000 K) jakož 
i excitovaných iontů. Během vývoje plazmového vlákna dochází k vzrůstu teploty plynu až 
k 3 000 K [25]. Pro tuto relativně nízkou hodnotu teploty neutrálního plynu je GlidArc 
považován za cold-discharge neboli chladný výboj. 

 
Obr. 3.1: Vývoj vlákna výboje. 

Konstrukce elektrod u těchto systémů je tvořena párem, případně několika páry elektrod ve 
tvaru oblouku divergujících po proudu pracovního plynu (viz. obr. 3.1). Na fotografiích obr. 
3.2 jsou vyobrazeny některé z realizovaných GlidArc, vpravo například zajímavá aplikace 
tohoto chladného výboje – povrchové úpravy, aktivace, čištění, atd. organických materiálů 
nebo zrnek aktivního uhlí. Vedle jednoduchých „2D“ GlidArců, které jsou typické svou 
planární geometrí, existuje v současné době mnoho odlišných forem tohoto výboje. První 
experimenty byly směřovány k vývoji „silnějších – účinnějších“ GlidArc. Toto bylo 
realizováno umístěním několika párů elektrod do kruhu, či v řadách za sebou, na obrázku 3.3 
je pak reaktor s 36 elektrodami pro přímou úpravu až několika tisíc metrů krychlových 
vzduchu s nízkou koncentrací VOC za hodinu. Tato vysoce účinná zařízení jsou dnes 
průmyslově využívána při rozkladu těkavých organických látek nebo oxidů dusíku [26]. Další 
ze zajímavých variant typu GlidArc je TD – tornado discharge. Tento výboj oproti 
GlidArcům s konvenční geometrií poskytuje několik odlišností a výhod. Nejpodstatnějšími  
rozdíly je zejména intenzivní chlazení výbojové zóny a výborná tepelná izolace výboje od 
stěn reaktoru. Výsledkem pak je téměř výhradně netermální, nízko proudová a vysoko 
napěťová plazma, která má mnoho zajímavých aplikací. Nízká produkce NOX, vysoká 
efektivita a účinnost, to jsou parametry, které předurčují tento typ výboje zejména pro využití 
v technologiích pro rozklad škodlivin. 
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Obr. 3.2: Planární výboje [27, 28]. 

       
Obr. 3.3: Průmyslový GlidArc – vlevo reformování NOX,, uprostřed  rozklad škodlivin, vpravo sériový 

pilot plant GlidArc [29, 30]. 

       
Obr. 3.4: Magnetický GlidArc (MGA [27]. 

Obr. 3.5: Uprostřed a vpravo - Tornado Vortex (reverse) GlidArc [31]. 

U těchto zmiňovaných systému dochází po přiložení pracovního napětí (řádově sta až 
5 000 voltů) v místě nejmenší vzdálenosti mezi elektrodami k průrazu a plazmový kanál je 
unášen ve směru proudícího plynu, popřípadě i samovolně po hranách elektrod. Výboj klouže 
po elektrodách až dojde k přetržení plazmového vlákna. Tím se přeruší elektrický obvod 
a následně se zvýší napětí na elektrodách. Poté se výboj opětovně zapálí v nejužším místě 
a cyklus se opakuje. Rychlost proudícího plynu pro efektivní výboj je v oblasti 10 m/s a více. 
Klouzavý obloukový výboj prochází dynamickým vývojem, nejprve oblastí rovnovážného 
(termálního) a pak nerovnovážného (netermálního) plazmatu. Až 80 % celkové energie je 
v plazmatu v netermálním stavu, proto lze GlidArc považovat za netermální výboj 
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za atmosférického tlaku [2]. Zde však je možno upozornit na jev, kterému se budeme věnovat 
později a to vlivu dvou nejvýznamnějších parametrů pro stanovení poměru termálního a 
netermálního plazmatu ve výboji, a to množství dodané energie a průtok plynu, jejichž 
kontrolou lze dosáhnout změny tohoto poměru ve výboji a přizpůsobit tak reaktor pro potřeby 
dané aplikace. Výboj GlidArc může být z hlediska svého vývoje rozdělen do tří 
charakteristických částí:  

 
Obr. 3.6: Fáze výboje GlidArc: A – elektrický průraz, B – termální vysokoteplotní plazma, 

C – netermální reaktivní plazma.. 

• Oblast elektrického průrazu A – fáze vznícení s rychlým poklesem napětí na 
elektrodách, zatímco roste proud výbojem s následným zvýšením teploty plynu. 

• Oblast termálního plazmatu B – oblast vysoké teploty elektronů i neutrálního plynu. 
• Oblast netermálního plazmatu C – oblast termodynamické nerovnováhy. Elektronová 

teplota je řádově vyšší než teplota neutrálního plynu. Následuje zhášení a nová 
průrazová fáze, tedy výboj se znovu objevuje v oblasti A. 

Oblast elektrického průrazu 
Vysokonapěťový generátor poskytuje silné elektrické pole nutné pro zapálení výboje mezi 

elektrodami v místě jejich nejmenší vzdálenosti. Pro vzdálenost elektrod 1 mm činí v suchém 
vzduchu za atmosférického tlaku průrazové napětí přibližně 3 kV. Tento údaj platí pro 
rovinné elektrody, v případě hrotů je toto napětí podstatně nižší, neboť v jejich okolí dochází 
k růstu intenzity elektrického pole. Charakteristický čas vzniku oblouku iτ  lze definovat [32] 
pomocí následující rovnice pro koncentraci elektronů: 
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kde ki je ionizační konstanta, ne koncentrace elektronu a no značí koncentraci plynu. 

Termální plazma 
Po ustálení plazmového kanálu následuje rovnovážná fáze. Teplota neutrálního plynu činí 

až 10 000 K a je srovnatelná s elektronovou teplotou. Tato teplota je ovšem závislá na 
množství energie a protékajícím proudu. Doba trvání rovnovážné fáze je závislá na velikosti 
proudu podle vztahu [3]: 
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)1)(/()( / LτeRVoTJ t−−=    ,                                                                              (3.2) 

kde J(T) je elektrický proud, Vo napětí a Lτ je doba trvání rovnovážné fáze (cca 1 ms). 
Vodivost plazmatu v netermální fázi jako funkci teploty můžeme pro vyšší teploty popsat 
rovnicí: 

( ) ( )kTEexpT 20 ∞−= σσ    ,                                                                              (3.3) 

kde 0σ  je konstanta pro danou teplotu výboje a ∞E  je efektivní ionizační potenciál. 
Výsledným vztahem pro rozptýlený (specifický) výkon na jednotku délky plazmového vlákna 
pak lze zapsat jako: 

 ( )( ) 00016 TEkTTW ∞= πλ    ,                                                                              (3.4) 

kde 0T  je teplota v ose výboje a λ  je tepelná vodivost. 
Zanedbáme-li hodnotu vlastní indukce, lze pro obvod zahrnující plazmový kanál napsat: 

WlJRJV +=0    ,                                                                                                (3.5) 

kde 0V , R  a J  jsou napětí energetického zdroje, odpor, proud a l  je délka plazmového 
vlákna.  
Proud plazmatickým obloukem definujeme pomocí Ohmova zákona, jako závislost na měnící 
se délce oblouku: 

( )( ) RWlRVVJ 24 212
00 −±=    .                                                                         (3.6) 

Netermální plazma 
Tato oblast výboje začíná v momentě, kdy délka oblouku dosáhne kritické délky lcrit:  

)4/(2 WRVl ocrit =    ,                                                                                             (3.7) 

kde W je rozptýlená energie na jednotku délky oblouku.  
Tato hodnota je podle Fridmana přibližně 1/3 maximální délky oblouku: 

3≈critmax ll    .                                                                                                    (3.8) 

Dalšími kritickými hodnotami, které je třeba definovat jsou zejména kritická velikost proudu: 
RVJ crit 2=    ,                                                                                     (3.9) 

což je polovina hodnoty iniciačního proudu, dále také kritické hodnoty napětí, elektrického 
pole a výkonu: 

20VVcrit =    ,                                (3.10) 

critcrit JWE =    ,                                                                                               (3.11) 

RVWcrit 42
0=    .                   (3.12) 

Pokud tedy délka plazmového oblouku překročí kritickou hodnotu, tepelné ztráty Wl se 
zvyšují. Pokud tedy nedodáme do systému dostatek energie, není možno udržet 
termodynamickou rovnováhu. Pro tento fenomén se používá termín FENETRE [3]. 
V důsledku nestability systému, zapříčiněnému pomalým nárůstem energie, dojde k růstu 
teploty elektronů: 

( )22
0 1 ie EETT +=    ,                                (3.13) 

kde iE  odpovídá přechodu od termální k elektronové ionizaci částic.  
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Výsledkem všech těchto popsaných procesů odehrávajících se v plazmatu je zvýšení 
hustoty elektronů a nárůst vodivosti, který pak charakterizuje přechodnou oblast Gliding arc 
výboje. Nárůst hodnoty intenzity elektrického pole je pak popsán rovnicí: 

( )( )212
00 42 WlRVVWRE −+=    .                                      (3.14) 

V důsledku všech těchto jevů pak dochází k prudkému ochlazení plazmatu až na teplotu 
v rozmezí 1 000 – 3 000 K, přičemž teplota elektronů stále dosahuje  hodnot okolo 15 000 –
20 000 K a vibrační teplota se pohybuje v intervalu 3 000 – 5 000 K [2].  

3.1.1 Studium jednotlivých typů klouzavého výboje   

Vlastnosti samotného výboje významně ovlivňuje řada důležitých parametrů. V první řadě 
se jedná o vlastní konstrukční prvky zařízení, jako jsou materiál a tvar elektrod i jejich 
vzájemná poloha. Podstatný vliv má i poloha a průměr trysky, kterou je přiváděn plyn mezi 
elektrody. Další významné charakteristiky bezprostředně souvisí s vlastním výbojem. Jsou to 
především napětí na elektrodách, elektrický výkon, proud protékající výbojovou drahou nebo 
pracovní plyn. Při měřeních s využitím optické emisní spektroskopie je třeba rovněž brát 
v úvahu, že změřené hodnoty silně závisí i na poloze optického kabelu, kterým přivádíme 
záření do spektrometru, neboť výboj není homogenní. Již víme, že vývoj tohoto typu výboje 
začíná v nejužším místě mezi dvěma zbíhajícími se elektrodami, ve chvíli, kdy přiložené 
napětí překročí hodnotu průrazného napětí. Při dostatečném napětí pokračuje plazmové 
vlákno ve vývoji, následuje oblast termálního a pak netermálního plazmatu. Pokud však 
omezíme velikost proudu a zajistíme dostatečné množství energie, vývoj vlákna je omezen, a 
pozorujeme neexistenci netermální části plazmatu. Lze tedy prostudovat fyzikální 
charakteristiky této oblasti klouzavého výboje. 

Termální GlidArc 
Termální GlidArc, je tedy takový výboj, u něhož vhodnými podmínkami potlačíme 

existenci netermálního plazmatu. Pokud jsou elektrody umístěny v reaktoru v dostatečné 
blízkosti, může dojít před přechodem vlákna do nerovnovážného stavu k opětovnému 
vznícení a vzniku nového plazmového vlákna. Primárním procesem je v této fázi termální 
ionizace neutrálních částic, rotační teplota neutrálního plynu, teplota iontů a elektronů jsou v 
rovnováze. Pro konstantní délku plazmového vlákna se hodnoty proudu pohybují v rozmezí 
0,1 – 1 A, proudová hustota je 10 A/cm2 a hodnota intenzity elektrického pole od 10 do 
40 V/mm. Na obrázku 3.7 je znázorněn průběh závislosti napětí a proudu na čase.  

Lze tedy pozorovat, že s nárůstem délky vlákna stoupá hodnota specifického napětí (napětí 
vztažené na jednotku délky vlákna). Doba existence plazmového vlákna je přibližně 20 ms. 
Počáteční fáze vývoje plazmového vlákna jsou charakteristické vysokými hodnotami proudu 
a nízkými hodnotami napětí. Poté díky narůstající délce vlákna klesá napětí a roste proud.  
Rozptýlená energie na jednotku délky vlákna je v této fázi konstantní (přibližně 5 W/cm). 
Elektrody a ostatní části reaktoru jsou zahřívány. Další zkoumanou závislostí je vztah mezi 
délkou plazmového vlákna a napětím. 
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Obr. 3.7: Průběh hodnot napětí a proudu, na elektrodách, 

nepřerušovaná čára jsou hodnoty napětí, přerušovaná čára pak značí proud [25]. 

 
Obr. 3.8: Závislost napětí na délce plazmového vlákna u TP. 

Ze směrnice této závislosti lze určit hodnotu elektrického pole, která je 33 V/mm, což 
koresponduje s dalšími obdobnými měřeními [25]. 

Netermální GlidArc  
Podmínky existence netermálního plazmatu (NTP) vycházejí z předpokladu, že teplota 

elektronů je mnohem vyšší než iontů a neutrálního plynu. V praxi je poměrně jednoduché 
dosáhnout netermálního GlidArcu. Podmínkami jsou nízká energetická dotace (desítky wattů) 
a vysoký průtok pracovního plynu, který má dle teorií za následek snížení celkové doby 
existence cyklu (zde na 8 – 12 ms). S takto nízkou dotací jsou však značně omezeny možnosti 
aplikace tohoto typu plazmatu. Netermálního plazmatu se také dosahuje přidáním určitého 
plynu (např. hélia) do pracovního plynu. NTP má pochopitelně odlišné fyzikální vlastnosti 
než termální plazma. Délka a doba existence plazmového vlákna je snížena. 

Přechodný GlidArc  
Představuje jeden z nejnadějnějších typů výbojů vhodných na praktické aplikace jak v 

chemii tak i fyzice. Objevují se oba typy plazmatu (NP a NTP), což je výhodné pro některé 
typy chemických procesů. Podstatnou roli ovšem hraje NTP, který zajišťuje selektivitu a 
energetickou účinnost plazmatické reakce. Hlavním mechanismem, který zapříčiňuje přeměnu 
NP na NTP je ionizační nestálost a nestabilita elektrického obvodu. Jestliže se zvyšuje odpor 
výboje, tak v souladu s Ohmovým zákonem hodnota elektrického pole roste až do okamžiku, 
kdy je jeho výše dostatečná pro existenci NTP. 
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 Obr. 3.9: Závislost napětí na délce plazmového vlákna u přechodného GlidArcu. 

Ze směrnic lze odečíst, že hodnota elektrického pole je přibližně třikrát vyšší v oblasti NTP. 
Kritická délka plazmového vlákna je pro tento případ 55 mm a celková doba existence 
plazmového vlákna je 30 ms. 

3.1.2 GlidArc - obloukový nebo doutnavý výboj? 

Klouzavý obloukový výboj. Jak napovídá název, mělo by se v případě výboje GlidArc 
jednat o určitý typ obloukového výboje. Zde je však třeba upozornit, že ve skutečnosti 
jakýmsi přechodným typem výboje, u kterého můžeme experimentálními podmínkami 
dosáhnout charakteristik vlastních spíše obloukovým výbojům, ale také doutnavým výbojům 
generovaným za sníženého tlaku. Vysvětlením tohoto jevu se budeme podrobněji zabývat 
v kapitole 4.2. Pro bližší pochopení je nutno definovat základní charakteristiky obou typů 
výbojů: 

Obloukový výboj 
Elektrický oblouk vznikne po krátkém dotyku obou elektrod, při němž se jejich konce 

proudem rozžhaví, a po mírném oddálení elektrod od sebe. Mezi oběma elektrodami se 
vytvoří následkem vysoké teploty (asi 5 000 °C) vrstva silně ionizovaného vzduchu. 
Elektricky nabité částice, které se pohybují velmi rychle již vlivem vysoké teploty, jsou ještě 
dále urychlovány elektrickým polem a svou energii přenášejí při srážkách i na neutrální 
molekuly. Kráter anody má teplotu asi 3 500 až 3 900 °C a je hlavním zdrojem obloukového 
světla (asi 85 %), kdežto na katodu připadá jen 10 % a na vlastní oblouk 5 %. Teplota katody 
je 2 700 až 3 150 °C, kdežto oblouk má teplotu asi 4 800 až 5 000 °C. Mezi hlavní znaky 
obloukového výboje patří: 

• Velký proud protékající výbojovou dráhou. 
• Intenzivní vyzařování a vysoká teplota. 
• Malý rozdíl potenciálů na elektrodách. 

Doutnavý výboj 
Ve zředěných plynech (výboj je generován za sníženého tlaku řádově 1 Pa – 1 000 Pa) lze 

dosáhnout výboje mnohem nižším napětím, neboť ionty mají mnohem větší volnou dráhu a 
získávají větší kinetickou energii potřebnou k ionizaci nárazem. Stačí tedy relativně malé 
napětí k tomu, aby získal energii dostatečnou k ionizaci molekuly, na kterou narazí. Tak již 
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při poměrně nízkém napětí nastává výboj v poměrně dlouhé trubici. Konkrétně napětí asi 
30 kV stačí na výboj v délce cca. 20 cm. Ve výbojovém prostoru trubice lze pozorovat tyto 
hlavní oblasti: katodová vrstva, tmavý prostor Crookesův, doutnavé světlo katodové, tmavý 
prostor Faradayův, kladný sloupec anodový. Doutnavý výboj plynu je vždy provázen 
světelným zářením plynu, buzeným srážkami iontů s neutrálními molekulami plynu.  

Aby mohl doutnavý výboj existovat, musí být napětí na elektrodách rovně zápalnému 
napětí nebo větší. Po zapálení klesne napětí na elektrodách a ustálí se na hodnotě hořícího 
napětí. Při snižování napětí zanikne výboj při překročení hodnoty zhášecího napětí. Tyto 
hodnoty závisí zejména na materiálu elektrod, vzdálenosti elektrod, tvar výbojové dráhy, 
hustotě a chemickém složení plazmatu. Mezi hlavní znaky obloukového výboje pak patří: 

• Nízký proud (řádově desítky miliampér). 
• Definované zápalné, hořící a zhášecí napětí. 
• Elektrodové úbytky. 
• Rozdělení potenciálu ve výbojové dráze. 

3.1.3 Aplikace výboje GlidArc 

Plazmové reaktory založené na principu GlidArc mohou být přímo použity ke zpracování 
atmosférických, nízkotlakých i vysokotlakých plynů podstatě všech typů (Ar, N2, O2, H2, 
CO2, CH4 a jiných uhlovodíků, freonů a různých směsí). Elektrická energie je využita pro 
generování vysoce reaktivního média, až 45 % energie je absorbováno endotermálními 
reakcemi. Technologie GlidArc je v současné době užívaná zejména pro tyto účely: 

• Dekompozice nebezpečných těkavých látek z průmyslových par (xylene, toluene, 
heptane, tetrachloroethylen), amoniaku, formaldehydu, organických nitrátů, 
sirovodíku, atd. 

• Čištění splodin od sazí, polyaromatických uhlovodíků, oxidů dusíku a síry.  
• Konverse přírodního plynu na syntax (H2, CO). 
• Transformace methanu na acetylen a vodík. 
• Snižování koncentrace N2O. 
• Disociace CO2. 
• Zažehnutí paliva. 
• Aktivace organického materiálu. 

Dekompozice těkavých organických látek je jednou z vedoucích aplikací na poli 
netermálních plazmatických výbojů. Odpadní plyny z různých chemických provozů, úpraven 
plastů, papírenského průmyslu, zpracování kovů atd. Obsahují celou řadu, převážně 
organických látek. Technologie se stále více prosazuje vedle klasických technik vedoucích ke 
snižování emisí těchto typů látek jako je jejich kondenzace nebo spalování. Velkými 
nevýhodami klasických technologií je zejména vysoká energetická náročnost a také 
nedostatečná účinnost, zejména při nízkých koncentracích. V tabulce 3.1 jsou shrnuty 
výsledky mnoha experimentů rozkladů VOC.  
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Tab. 3.1: Snížení koncentrace některých VOC použitím výboje GlidArc [33]. 

 
Plyn 

Původní 
koncentrace 

[ppm] 

Koncentrace 
uhlíku 
[g/m3] 

Počet párů 
elektrod 

Redukce 
[%] 

Specifická 
energie 

[kWh/kg] 
Xylen 200 0,86 1 75 80 
Heptan 2 200 8,5 3 100 60 
Toluen 1 800 6,7 3 92 60 
Methylethylketon 2 000 4,3 3 66 100 
Tetrachlorethylen 500 0,54 3 100 900 

 
Klouzavý oblouk byl průmyslově původně využíván také pro výrobu hnojiv na bázi 

dusíku. Tato technologie využívala relativně vysokou teplotu výboje při generaci oxidů 
dusíku ze vzduchu. U tohoto typu výboje nedochází ve velké míře k chemické erozi ani 
korozi, elektrody přitom nemusí být chlazeny, protože elektrická energie je přímo a zcela 
využita v pracovním plynu. Tato technologie je úspěšně využívána i v řadě dalších aplikací, 
jako například produkce některých zajímavých kapalných a pevných látek, zředěných i 
koncentrovaných plynů. 

3.1.4 Experimentální reaktor     

S využitím některých dosavadních studií a poznatků bylo sestaveno zařízení pro generaci 
klouzavého obloukového plazmatu. Bylo vyrobeno několik párů elektrod použitím různých 
materiálů. Jednalo se o elektrody železné, duralové a měděné. Pro všechna měření byly po 
předchozích zkušenostech získaných při vypracovávání diplomové práce vybrány elektrody 
měděné. Vzdálenost elektrod v nejužším místě byla po celou dobu experimentu 0,6 mm. 
Rozměry elektrod jsou 6, 4 a 0,2 cm (viz obr. 4.2). Přívod plynu do výbojové dráhy je 
realizován úzkou tryskou v podložce na které jsou elektrody připevněny. Celé zařízení bylo 
kvůli bezpečnosti práce (vysokonapěťový zdroj, vysoká teplota, zplodiny hoření) zakryto 
odnímatelnou komorou s vestavěným křemenným okénkem pro kontrolu výboje a instalaci 
optického kabelu spektrometru. Spektroskopická měření tohoto výboje byla prezentována 
v diplomové práci. Komora je také vybavena odtahem zplodin. Schéma celého zařízení včetně 
všech odběrových míst je na obrázku 3.10, fotografie vlastního reaktoru pak na obrázku 3.11. 
Po několika dnech provozu zařízení bylo zjištěno, že se na elektrodách vytváří vrstvy o různé 
tloušťce, které však u měděných elektrod neovlivňují jak kvalitu měření tak ani stabilitu 
vlastního výboje. Jak lze vidět na obr. 3.12, katoda je výrazněji pokryta produkty spalování, 
v důsledku dopadu kladně nabitých těžkých částic, které interagují s povrchem elektrody. 
Anoda ani katoda v tomto uspořádání neuhořívá.  
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Obr. 3.11: Praktická realizace zařízení pro generaci výboje GlidArc v dusíku. 

 
Obr. 3.10: Experimentální zařízení: 1 - zdroj, 2 - osciloskop, 3 – tlakové lahve, 4 - průtokoměry, 5 –

 zásobník VOC, 6 – směsná část, 7 – komora reaktoru, 8 – odběr SPME, 9 – odběrová sonda 
Testo,10 – Testo analyzér, 11 – odběr sorpčními trubičkami, 12 – odběrová pumpa.  
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3.2 Systém plazma-katalýza 

Jak již bylo řečeno, technologie založené na aplikaci netermálního plazmatu jsou dobrou 
alternativou v porovnání s konvenčními metodami rozkladu VOC. Pro tyto účely byla již 
testována celá řada různých typů zařízení, např. koronové výboje (DC, AC nebo pulzní, 
dielektrické bariérové výboje, apod.). Lze však říci, že ani jedna z těchto technik prozatím 
nenabízí možnost úplného rozkladu látek a také je popsán vznik toxických produktů 
spalování. Zejména z těchto důvodů může být využito katalyzační jednotky, která by měla 
celý proces rozkladu zefektivnit v rovině kvalitativní i kvantitativní. Tento kombinovaný 
technologický proces byl patentován roku 1976, v posledních letech se k tomuto řešení 
přiklání značná část laboratoří.  

3.2.1 Experimentální aparatura 

Experimenty zabývající se kombinací technologie plazmatu a katalýzy byly provedeny na 
Universitě v Gentu, fakultě inženýrství, oddělení aplikované fyziky pod vedením prof. Leyse. 
Schematický nákres kombinovaného plazma-katalytického systému, který byl zkonstruován 
pro tyto experimenty, je na obrázku 3.11. Plazmatická část reaktoru je válcovitého tvaru o 
délce 40 cm a průměru 20 cm. Vlastní výbojový prostor, ve kterém je umístěno pět hrotových 
elektrod s odpory v rozsahu 1,429 -1,467 MΩ oproti destičce s pěti sférickými důlky, má pak 
rozměry 20 x 4 x 0,9 cm. 

 
Obr. 3.11: 1 – kompresor, 2 – filtr, 3 – průtokoměry, 4 – zásobník VOC, 5 – výbojová komora, 6 – 

analyzátor ozónu, 7 – analyzátor VOC, 8 – topné těleso, 9 – katalyzační jádro, 10 – vysokonapěťový 
zdroj. 
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Obr. 3.12: Experimentální zařízení – výbojový prostor. 

       
Obr. 3.13: Vlevo – celkové uspořádání aparatury, vpravo – navazující katalyzační jádro. 

Každá elektroda má tedy stejný celkový odpor a nebyly pozorovány žádné viditelné 
rozdíly mezi výboji z jednotlivých hrotů. Z toho lze usuzovat, že energie je distribuovaná 
rovnoměrně mezi jednotlivé elektrody. Vzdálenost hrotových elektrod je 12,7 mm. 
Vzdálenost mezi plazmatickou komorou a katalyzační jednotkou byla 40 cm. Maximální 
hodnoty DC zdroje pro plazmatickou část aparatury jsou 30 kV a 20 mA DC. Maximální 
výkon elektrického topení zajišťujícího vyhřívání Cu-Mn/Al2O3 katalyzačního jádra 
umístěného za plazmatickou částí aparatury byl 1,5 kW.  

Průtok vzduchu reaktorem byl zajišťován pístovým kompresorem přes vodní a olejový 
filtr. Celkový průtok suchého filtrovaného vzduchu byl konstantně držen na 133,6 l/min, 
vedlejší průtok, kterým bylo zajišťováno obohacení vzduchu toluenem (přechod plynu přes 
nádobu s kapalným toluenem) měl hodnotu 0,3 l/min. Pro všechny experimenty byla vstupní 
koncentrace toluenu na úrovni 45 ppm. Měřit koncentraci toluenu bylo možno na několika 
výstupech, a to před plazmatickým reaktorem, za plazmatickým reaktorem a po průtoku plynu 
katalyzačním jádrem. Experimenty byly provedeny při teplotě užitého vzduchu 16 °C. 
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Ke stanovení koncentrace toluenu byly využity dvě techniky, a to plynová chromatografie 
s SPME odběrem vzorků a fotoionizační detektor VOC MiniRae. Fotoionizační detektor 
MiniRAE 2 000 má rozsah měření až 10 000 ppm, je vybaven integrovanou pumpou, 
samočistící lampou a senzory a potřebnou funkcí průběžného ukládání dat. Vzhledem ke 
komplikacím s kvantitativním stanovením vzorků při užití SPME (viz. kapitola 3.4.6) se 
ukázalo jako mnohem efektivnější „on-line“ řešení využití VOC detektoru. 

3.2.2 Charakteristika a příprava katalyzátoru 

Katalyzační jádro reaktoru má výšku 460 mm. Válcová trubice je naplněna Cu-Mn/Al2O3 
s vysokou katalyzační účinností. Tento katalyzátor byl vyroben speciálně pro potřeby tohoto 
experimentu dle teoretických poznatků popsaných v kapitole 2.3. Tvar katalyzátoru jsou 
cylindrické pelety s průměrem 7 mm. Jádra pelet jsou vyrobena z hliníku, na kterých je 
deponována měď a mangan, které jsou hlavní složkou katalyzátoru. Dle výrobce, je aktivační 
teplota katalyzátoru 180 °C, maximální provozní teplota pak 520 °C. Skutečná prostorová 
rychlost průtoku plynu (Space velocity - SV ), nemá být vyšší než 10 000 – 15 000 h-1. Z této 
hodnoty jsme vycházeli při vlastní konstrukci zařízení s ohledem na nutnou délku 
katalyzačního jádra. Můžeme také definovat hodnotu RT (residence time – doba interakce):  

[ ] [ ] 3600/1 1 ⋅= −hSVsRT    ,                                                                              (3.15) 

kde RT  je tedy minimální čas, po který by měla být molekula VOC vystavena účinkům 
katalyzátoru). Pro použitý katalyzátor je hodnota SV  0,24 - 0,36 s. Minimální rychlost 
proudění by pak měla být 1 m/s, aby bylo zabráněno sekundárnímu by-pas efektu. Vnitřní 
průměr katalyzačního jádra byl stanoven na 5 cm, pak je rychlost proudění rovna 1,14 m/s.  

[ ] kp VrhSV /1 =−    ,                              (3.16) 

kde pr  je rychlost proudění (133,6 m/s ≈ 8 m3/h) a kV  je objem katalyzátoru (délka 0,46 m; 

průměr 0,05 m). Prostorová rychlost proudění se tak rovná přibližně 9 000 h-1. Vzhledem 
k různě vysokým provozním teplotám je skutečný průtok mnohem vyšší a tudíž i hodnota SV  
stoupá (až ≈ 17 400 h-1, pro 300 °C). 
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3.3 Fyzikální vlastnosti vybraných látek  

Stěžejní látkou pro většinu experimentů byl zejména pro svou relativně nízkou toxicitu 
vybrán toluen. Pro některé experimenty byly použity také cyklohexan a hexan. Zvoleny tedy 
byly jedna látka aromatická nenasycená s funkční skupinou – toluen, alifatická nasycená - 
hexan a cyklická nasycená bez funkční skupiny – cyklohexan. Základní fyzikální vlastnosti 
těchto látek jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tab. 3.2: Fyzikálních vlastností vybraných uhlovodíků za standardních podmínek. 

  Toluen Hexan Cyklohexan 
 Sumární vzorec C7H8 C6H14 C6H12 

 Strukturní vzorec 

   

 Molární hmotnost [g/mol] 92,1 86,2 84,2 
 Hustota [g/cm3] 0,87 0,66 0,78 
 Bod varu [°C] 110 69 81 
 Teplota vznícení [°C] 535 240 260 
 Tlak nasycených par [mmHg] 25 °C 28,5 151,0 97,6 
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3.4 Analytické a diagnostické metody 

3.4.1 Vysokorychlostní kamera Olympus 

Vysokorychlostní kamera (High Speed Camera) a její výstup – záznam vysokorychlostního 
videa umožňuje provádět analýzu vlastního děje – procesu plazmochemického hoření při 
pomalém přehrávání videozáznamu, pořízeného vysokou rychlostí. Digitální 
vysokorychlostní kamera Olympus i-SPEED je kamera s černobílým záznamem určená pro 
záznam velmi rychlých procesů rychlostí až několik desítek tisíc snímků za sekundu. 
Rozměry š/v/d - 115/110/233 mm, napájení 220/110 V, popř. 12 V, hmotnost 2 kg. Kamera 
Olympus i-SPEED má bohaté příslušenství - zobraz. displeje, zdroj, stativy s výkonnými 
halogenovými lampami, jiné svět. zdroje, výměnné objektivy, paměťové karty aj. Zdrojem 
světla je pak speciální zařízení používaný pro fibroskopy, který je vhodné i pro pomocné 
osvětlení dutin při filmování.   

Při rychlosti snímkování, resp. snímkovací frekvenci 1 000 snímků za sekundu kamera 
dosahuje maximálního rozlišení obrazu 800 x 600 obrazových bodů. Kamera umožňuje také 
snímání vyšší frekvencí až do 33 000 snímků za sekundu. Pokud však zvyšujeme snímkovací 
frekvenci, zmenšujeme rozlišení obrazového záznamu. Snímkovací frekvence a odpovídající 
rozlišení, které lze na kameře nastavit, jsou uvedeny v tabulce 3.3. Při snímání děje je potom 
nutné zvolit kompromis mezi nastavenou frekvencí a jí odpovídajícím rozlišením tak, aby 
snímané děje byly v dostatečné kvalitě pro další zpracování. Je tedy zřejmé, že možnosti 
kamery z hlediska rychlosti snímání nemohou být často zcela využity.  

Kvalitu záznamu je možné výrazně ovlivnit intenzitou osvětlení snímaného objektu. Proto 
je při snímání bloku během experimentu třeba použít výkonná halogenová svítidla nebo 
synchronizovanou soustavu blesků. Záznam snímaného děje je pak ukládán na paměťovou 
kartu, odkud může být soubor snadno nahrán do počítače k následnému zpracování. Kameru 
lze také propojit také přímo s PC, na jehož pevný disk se záznam přímo ukládá. Následně lze 
děje uložený záznam okamžitě prohlížet i analyzovat s využitím software i-SPEED.  

Základní charakteristika videokamery i-SPEED:  
• Rychlost záznamu až 33 000 obr./s.  
• Monochromatické provedení. 
• Internetové propojení pro ovládání z PC a stahování dat.  
• Možnost definování funkce spouště v širokém rozsahu (režimy ROC, BROC).  
• Systém "Olympus back focus control" pro snadné zaostření, výměnné objektivy.  
• Elektronická závěrka o rychlosti do 5 s.  

Tab. 3.3: Základní charakteristiky CCD kamery.  

Snímkovací 
frekvence 

[fps] 1000 3000 5000 8000 10000 15 000 20 000 33 000

Rozlišení X [bod] 800 448 320 256 224 160 128 96 
Rozlišení Y [bod] 600 336 240 192 168 120 96 72 
Zoom  1:1 1:1,8 1:2,5 1:3,1 1:3,6 1:5 1:6,3 1:8.3 
Max. exp. [µs] 1000 333 200 125 100 66,7 50,0 30,3 
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Obr. 3.16: Experimentální uspořádání pro záznam videa. 

Zpracování obrazového záznamu 
Videozáznam s vývojem plazmového vlákna byl uložen na paměťové médium a dále 

zpracováván v počítači pomocí Olympus i-SPEED software. Tento program má dostatečné 
množství funkcí nutných pro zpracování pořízeného vysokorychlostního videa. Výhodou 
tohoto programu je také i skutečnost, že po připojení kamery lze sledovat a upravovat 
nahrávání obrazu „živě“. Pro naše potřeby byly při vyhodnoceních využity zejména funkce 
zoom, pan, gamma korekce či úprava kontrastu a vlastní přehrávání videa při definovaných 
rychlostech. Tímto způsobem bylo umožněno vyhodnotit chování a vlastnosti výboje, 
například intenzitu záření, vývoj vlákna v čase apod.     

 
Obr. 3.17: Software i-SPEED pro zpracování záznamu. 

3.4.2 Analyzátor Testo 350 M/XL 

Pro své specifické vlastnosti a příslušenství, kam patří např. chladič plynu, automatická 
kalibrace a automatické čištění odběrové sondy, je vhodný pro kontinuální měření, a to i po 
dobu několika týdnů. Tento přístroj je flexibilní a přenosné měřící zařízení, čehož se využívá 
při venkovních měřeních. Nejčastěji se používá při kontrole emisí, kontrole tepelných procesů 
a při nastavení optimální účinnosti studovaného zařízení. Příkladem jsou průmyslové motory 
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a hořáky, plynové turbíny a komplexní termoprocesy. Tímto přístrojem je možné měřit 
koncentrace nízkomolekulárních látek, konkrétně oxidů dusíku, oxidů uhlíku, vodík a další, 
dle vybavení přístroje. Kromě toho lze kontrolní jednotku Testo 350 M/XL používat zvlášť 
jako ruční přístroj pro měření diferenčního tlaku (integrováno) a využitím dalších konektorů 
sond pro měření teploty, vlhkosti, proudění atd. Základními a podstatnými součástmi přístroje 
jsou kontrolní jednotka, analyzátor spalin a odběrová sonda. Analyzátor Testo obsahuje 
elektrochemické senzory na principu iontově selektivní potenciometrie. Senzory jsou 
naplněny roztokem elektrolytu, do kterého jsou ponořeny dvě, popř. tři – podle měřené 
složky, elektrody, na které je přivedeno elektrické napětí [34].  

Tab. 3.4: Technická data užitých  senzorů Testo 350 M/XL. 

Typ snímače senzor O2 senzor CO (H2) senzor NO senzor NO2 
Měřící rozsah 0 – 25 obj. % 0 – 10 000 ppm 0 – 3 000 ppm  500 ppm 
Přesnost ± 0,8 % ± 5 % ± 5 % ± 5 %  
Rozlišení 0,1 obj. % 1 ppm 1 ppm 0,1 ppm  

 

 
Obr. 3.18: Analyzátor Testo 350M/XL. 

Použitý analyzátor je vybaven integrovanými měřícími senzory pro měření O2, CO, NO a 
NO2 a H2. Technická data senzorů jsou uvedeny v tabulce 3.4. 

3.4.3 Plynová chromatografie  

Chromatografické metody umožňují rozdělení směsi látek na komponenty mezi dvě fáze, 
mobilní a stacionární (plyn, kapalina - sloupec nebo plošná vrstva sorbentu). Zpravidla stačí 
malé množství vzorku a navíc umožňuje chromatografické uspořádání detekovat a stanovit 
rozdělené komponenty přímo na dělící dráze [35]. Plynová chromatografie (Gas-
chromatography, zkr. GC) je jednou z chromatografických separačních technik, která 
umožňuje dělení, identifikaci a stanovení komponent u složitějších směsí plynů a par 
těkavých látek, převážně organických, při teplotě do 300 ºC. Chromatografické metody 
zahrnují všechny operace, jež spočívají na různých fyzikálně-chemických principech, kterým 
je společné to, že při nich dochází k postupnému, mnohonásobně opakovanému vytváření 
rovnovážných stavů dělených látek mezi dvěma, příp. i více fázemi. Stacionární fáze je 
umístěná v koloně. Plyn (jen u GC), který unáší separované látky ložem stacionární fáze, se 
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nazývá mobilní fáze. Stacionární fáze může být buď pevná látka - jedná se o systém GSC 
(gas-solid chromatography) nebo kapalná stacionární fáze zakotvená na nosiči - potom se 
jedná o GLC (gas - liquid chromatography). V prvém případě dochází k separaci většinou na 
principu adsorpce nebo sítového efektu, ve druhém případě se jedná o rozdělování směsi mezi 
obě fáze. Stacionární fáze v obou případech působí selektivními účinky na jednotlivé 
separované látky a na základě vzájemných interakcích dochází k rozdělení (retenci, 
zadržování) jednotlivých složek v koloně a tudíž i k jejich rozdílné eluci (vymývání). 

Zařízení GC/MC se skládá z několika základních částí: 
• Zdroj nosného plynu 

Nosný plyn by se měl svým chováním blížit ideálnímu plynu, využívá se proto nejčastěji 
hélium, argon, vodík a dusík (ekonomičtější). Nosný plyn také musí mít mnohem menší 
afinitu ke stacionární fázi než mají dělené složky. 

• Dávkovací zařízení 
Slouží k zavedení vzorku do proudu nosného plynu, vzorek je nutno vpravit do kolony co 
nejrychleji, dávkovací zařízení (injektor) je proto vyhříváno. 

• Chromatografická kolona 
Obecně bychom mohli rozlišit dva typy kolon: kolony náplňové a kolony kapilární. 
Nejčastějším materiálem pro výrobu obou typů kolon je sklo, nerez, hliník a nyní jsou nejvíce 
rozšířené kapilární kolony křemenné. Hlavní podmínkou úspěšného využití plynové 
chromatografie je správná volba stacionární fáze. Stacionární fáze se volí podle charakteru 
dělených složek: polární látky se rozdělují na polárních fázích, nepolární látky na nepolárních 
fázích. Čím je zakotvená fáze polárnější, tím je i její působení selektivnější. Základní 
požadavky kladené na stacionární fázi vycházejí z jejich fyzikálně chemických vlastností jako 
je netěkavost a tepelná stálost. 

Detektor 
Slouží k detekci látek v nosném plynu. Detektor reaguje na přítomnost složky v nosném plynu 
a vysílá signál, který lze zaregistrovat. Přítomnost složky je indikována měřením určité 
vlastnosti plynu přicházejícího z kolony. Detektor by měl mít dostatečnou citlivost. V GC se 
nejběžněji využívá těchto detektorů: Tepelně vodivostní detektor (TCD) – je typem 
univerzálního detektoru. Nosný plyn proudí přes vlákno rozžhavené konstantním elektrickým 
proudem a ochlazuje je na určitou teplotu. Změna teploty vlákna pak má za následek změnu 
elektrického odporu vlákna, kterým se měří. Ionizační detektory – jejich funkce je obecně 
založena na vedení elektřiny v plynech. Základem detektoru je izolovaná nádoba, kterou 
proudí plyn přes dvě kovové desky – elektrody, mezi nimiž je elektrické pole. Příkladem 
ionizačních detektorů jsou například: plamenově ionizační detektor (FID), plamenový 
ionizační detektor s alkalickým kovem (AFID), bezplamenový detektor s alkalickým kovem 
(TID), detektor elektronového záchytu (ECD) nebo fotoionizační detektor (PID). Hmotnostní 
spektrometr má pak nezastupitelný význam v propojení s plynovou chromatografií. 
Nepostradatelný je zejména při identifikaci neznámých složek směsí [36]. 

Základy chromatografického procesu 
Po zplynění vzorku dochází v chromatografické koloně k separaci složek, které jsou 

unášeny mobilní fází do detektoru. Po výstupu první látky z kolony detektor detekuje její 
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přítomnost a je zaznamenán eluční pík. Takovýto záznam pak nazýváme chromatogram. 
V ideálním případě je chromatografický pík symetrický a má Gaussovský tvar. V této 
souvislosti je nutno definovat některé základní pojmy:  
Retenční čas komponenty vzorku Rt  je časový interval od nástřiku vzorku do okamžiku 
detekce odpovídající průchodu maximální koncentrace látky detektorem. 
Mrtvý čas kolony Mt  - časový interval od nástřiku vzorku do okamžiku detekce maximální 
koncentrace složky, jež není stacionární fází zadržována. 
Šířka chromatografického píku Y  se odečítá na úrovni základní linie, v polovině výšky píku 
nebo v inflexním bodu, udává se v časových jednotkách. 
Výška píku h  je vzdálenost mezi maximem píku a jeho nulovou linií. 
Plocha píku A  je plocha vymezená tečnami vzestupné a sestupné linie píku a základní linií, 
určuje se výhradně metodou numerické integrace. 
Redukovaný retenční čas Rt́  charakterizuje dobu, po kterou se analyt zdrží interakcemi se 
stacionární fází: 

MRR ttt́ −= .                                                                                                      (3.17) 

Retenční (kapacitní) faktor k  definujeme vztahem: 

MR ttk ′= ,                                                                                                        (3.18) 

kde Y  je plocha píku.  
Rozlišení v chromatografii (R1,2) - určuje míru rozlišení na základě údajů odečtených 
z chromatogramu (tR,2; tR,1; Y2; Y1). Vztah mezi rozlišením a selektivitou, kapacitou a 
účinnosti je dán rovnicí: 

421 účkapsel, F.F.FR =    ,                                                                                    (3.19) 

kde selF  je faktor selektivity, kapF  faktor kapacity a účF  faktor účinnosti. 

Separační faktor (α) umožňuje číselně vyjádřit selektivitu zvoleného systému mobilní a 
stacionární fáze vůči separovaným látkám: 

12 ,R,R tt ′′=α    .                                                                                                   (3.20) 

Účinnost separačního procesu - účinnost chromatografické kolony klesá s rostoucí rychlostí 
rozmývání zón separovaných analytů. Kinetiku procesů rozmývání zón popisují teorie 
chromatografického patra a van Deemterova dynamická teorie. 
Teorie chromatografického patra - vychází z hypotetického předpokladu, že kolona může být 
rozdělena na sled elementárních jednotek - pater. V rámci jednoho patra se uskuteční 
kompletní elementární separační krok: 

22
ii,Rtn σ=    ,                                                                                                   (3.21) 

2
21

222 54516 Yt.,Ytn i,Ri,R ==    ,                                                                         (3.22) 

kde n  je počet teoretických pater kolony, i,Rt  retenční čas látky i , iσ  je pološířka příslušného 
chromatografického píku v inflexním bodě. 
Dynamická van Deemterova teorie - umožňuje popsat, které procesy přispívají k rozmytí zón 
separovaných látek. V původní interpretaci je rozšiřování zóny dáno třemi nezávislými 
aditivními procesy a to vířivou difúzí v mobilní fázi, molekulární difúzí v mobilní fázi, 
odporem proti převodu hmoty v mobilní a ve stacionární fázi.  
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3.4.4 Hmotnostní spektrometrie 

Hmotnostní spektrometrie je metodou využívající působení elektrického a magnetického 
pole na nabité částice, které separuje podle poměru jejich hmotnosti a náboje (m/z), přičemž 
jsou měřeny relativní četnosti jednotlivých iontů vzniklých z původní molekuly. Ionty 
vznikají odštěpením valenčních elektronů z molekuly. Běžně se používají tyto techniky 
ionizace: ionizace nárazem elektronu (Electron Impact – EI), chemická ionizace (Chemical 
Ionization – CI), ionizace polem (Field Ionization – FI) a jiné. Následuje separátor iontů, 
který dělí vytvořené ionty podle poměru m/z. Nejběžnějšími typy jsou sektorový, 
kvadrupólový nebo průletový separátor. Posledním prvkem je detektor, který zaznamenává 
dopadající ionty; většinou je to iontový násobič.  

V reálném spektrometru je pravděpodobnost vzniku vícenásobně nabitých iontů velmi 
malá. Většina iontů nese pouze jeden kladný náboj. Vlivem vznikajícího rozdílného zakřivení 
by ionty dopadaly na různá místa detektoru. Proto se spektrometry konstruují tak, že se 
sleduje pouze jedna dráha zakřivení o poloměru r  – ionty tedy dopadají na štěrbinu detektoru 
v jednom místě. Abychom dosáhli toho, že ionty s různou hmotností m  se budou pohybovat 
po dráze se zakřivení r , musíme měnit buď urychlovací napětí U  nebo indukci 
magnetického pole B . Iont o hmotnosti m  a náboji z  je urychlen průchodem elektrickým 
polem o napětí U  na rychlost v . Získá tak kinetickou energii W : 

2

2mvu.zW ==    .                                                                                            (3.23) 

Urychlený iont vstupuje kolmo do magnetického pole o indukci B . Silové účinky 
magnetického pole způsobí pohyb iontu po kruhové dráze o poloměru r , neboť na něj působí 
odstředivá a dostředivá síla, které jsou v rovnováze: 

v.z.BFdost =    ,                                       (3.24) 

r
mvFodst

2

=    ,                    (3.25) 

r
mvz.B

r
mvv.z.B =⇒=

2

   ,                                                   (3.26) 

pak výraz pro zm  je roven: 

U
rB

z
m 1

2

22

=    .                                                    (3.27) 

Pokud bychom tedy sledovali dopadající ionty, hodnota zm  roste s rostoucí indukcí 
magnetického pole nebo s klesajícím napětím elektrického pole. 
Hmotnostní spektrometr pracuje pod vysokým vakuem (až 10-5 Pa). Vzorek je přiváděn do 
iontového zdroje v podobě páry. Zde jsou částice ionizovány a vznikající kationy přicházejí 
do akcelerační komory, kde jsou urychlovány. Kationy vstupují do magnetického pole a 
opisují dráhu o poloměru r . Detektor je umístěn tak, že na něj dopadají ionty při určitém 
poloměru. K detekci se používají iontové násobiče. Jsou v podstatě podobné fotonásobičům, 
ovšem elektrony jsou generovány z katody dopadem iontů. V menších přístrojích pak je často 
přímo za iontovým zdrojem kvadrupólový analyzátor, jehož elektrické vlastnosti umožňují, že 
jím postupně procházejí ionty o určité hodnotě zm . Jedná se o nemagnetický analyzátor, u 
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nějž je separace iontů dosaženo jejich průchodem mezi čtyřmi kovovými tyčemi, na něž je 
vloženo stejnosměrné napětí (asi 400 V), vždy u protilehlých tyčí stejného znaménka a 
superponováno střídavé radiofrekvenční napětí. Schéma hmotnostního spektrometru je 
znázorněno na obr. 3.19. 

 
Obr. 3.19: Zjednodušené schéma hmotnostního spektrometru. 

Výstupem z měření je hmotnostní spektrum. Jedná se tedy o závislost relativní intenzity 
iontového proudu na podílu zm . Relativní intenzita nejintenzivnějšího iontového proudu je 
zpravidla definována jako 100 %. Hmotnostní spektrum může být buď spojité, nebo čárové. 
Rozdíl mezi oběma záznamy je ve tvaru získaných píků, který závisí na rychlosti, kterou bylo 
spektrum zapsáno. Při pomalém zápisu připomínají píky svým tvarem chromatografické píky 
a spektrum je spojité, při rychlém záznamu získáme čárové spektrum. Pro vyhodnocení 
hmotnostního spektra se obvykle využívá knihoven, v nichž jsou zaznamenána spektra 
různých látek pro danou energii ionizačního elektronového svazku. 

3.4.5 Hmotnostní spektrometrie spojená s plynovou chromatografií  

Významnou aplikací hmotnostního spektrometru je jeho napojení na plynový chromatograf 
(GC/MS). Z chromatografu vystupuje za atmosférického tlaku značné množství nosného 
plynu, který unáší velmi zředěnou separovanou složku. Princip funkce je založen na 
rozdílných molekulových hmotnostech nosného plynu a molekul separované látky. Lehké 
molekuly nosného plynu (např. He) po výstupu z trysky iontového zdroje snáze difundují do 
stran a jsou odčerpány, kdežto těžší molekuly separované látky pokračují v letu a druhou 
tryskou vstupují do hmotnostního spektrometru. K ionizaci se nejčastěji používá elektronový 
svazek o energii 70 eV. Propojení mezi plynovým chromatografem a hmotnostním 
spektrometrem zajišťuje tzv. chromatografický vstup. Přímé zavedení výstupu 
z chromatografické kolony do iontové komůrky není zpravidla možné, neboť velké množství 
nosného plynu by porušilo režim evakuovaného prostoru v hmotnostním spektrometru. Proto 
se používají děliče (které dělí proud nosného plynu do dvou větví) nebo molekulové 
separátory (oddělují co největší část nosného plynu od eluované složky). Při analýze GC/MS 
tedy získáme dva druhy záznamů, a to chromatogram, který přímo vypovídá o kvantitě složek 
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přítomných ve vzorku, a hmotnostní spektra jednotlivých píků, z nichž lze následně 
vyhodnotit kvalitu složek. 

3.4.6 Mikroextrakce pevnou fází 

Mikroextrakce pevnou fází (anglicky Solid-phase microextraction, zkr. SPME) je metoda 
využívaná pro přípravu vzorků v souvislosti s plynovou chromatografií. Původně byla tato 
metoda vyvinuta v Kanadě. Zjednodušeně lze říci, že SPME jsou sorpční vlákna, která se 
vyrábí nanesením malého množství pevné fáze (tloušťka 10 – 100 µm) na křemenné vlákno. 
Pro snažší manipulaci je vlákno ukryto v ocelové jehle. Hlavní předností této metody je 
rychlost, snadné použití a dostatečná spolehlivost. SPME nevyžaduje použití žádného 
rozpouštědla, jako je tomu například u klasické extrakce tuhou fází (sorpční trubičky). 
Zpočátku byla SPME určena zejména pro kvalitativní vyhodnocení vzorku, ukazuje se však 
také, že se správnou kalibrací jsme schopni determinovat i kvantitu látky přítomné ve vzorku 
a to s dostatečnou přesností. 

Principem SPME je vytvoření rovnováhy mezi množstvím analytu ve vzorku a množstvím 
analytu adsorbovaným (resp. absorbovaným) stacionární fází vlákna. Po ustanovení této 
rovnováhy již k další sorpci nedochází. Množství izolované látky závisí na: 

• Afinitě látky k materiálu vlákna. 
• Tloušťce stacionární fáze na vlákně.  
• Distribuční konstantě této látky (konstanta se zvyšuje s růstem molekulové hmotnosti 

a bodem varu látky). 
• Konstantní izolační době. 
• Konstantní teplotě. 
• Konstantním objemu vzorku. 

Vztah pro množství sorbovaného analytu tak můžeme psát: 

sffs

soffs

VVK
VCVK

n
+

=    ,                                                                                             (3.28) 

kde n je množství analytu sorbovaného na povrchu vlákna, oC  je počáteční koncentrace 
analytu ve vzorku, fsK  je distribuční konstanta analytu, sV  je objem vzorku, fV je objem 

vlákna. 
Vlákna SPME jsou zvláště vhodná pro analýzu organických látek, protože tyto látky mají vůči 
materiálům, ze kterých jsou vlákna vyrobena vysokou afinitu, hodnoty fsK  jsou tedy značně 

vysoké. Metoda byla původně vyvinuta pro vzorkování z kapalných matric, později se využití 
rozšířilo i na plynné a pevné matrice.  

Extrakce analytů ze vzorku 
Rozlišujeme dva základní typy extrakce analytů ze vzorku a to techniku headspace, kdy se 

vlákno po vysunutí z jehly umístí do plynné fáze nad vzorkem (pro kapalné, pevné i plynné 
vzorky). Tato technika je vhodnější pro více těkavé látky a používá se ve spojení s GC (GC-
MS). Vlákno není v přímém kontaktu se vzorkem a prodlužuje se tak jeho životnost, ale na 
úkor citlivosti. Další metodou je metoda přímého ponoření do kapalného vzorku. Metoda je 
citlivější než headspace provedení, ale v důsledku přímého kontaktu s často agresivním 
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prostředím klesá životnost vlákna. Tato metoda je vhodná pro izolaci méně těkavých látek 
v kapalných vzorcích. Desorpce analytů probíhá přímo tepelně v injektoru plynového 
chromatografu. Desorbované analyty jsou tedy bez dalších kroků převedeny na kolonu GC.  

 
Obr. 3.20: Extrakční a desorpční procedura použití SPME. 

V podstatě lze říci, že existují dva základní typy vláken, pracujících na principu absorpce 
(homogenní polymery) a adsorpce (polymery se suspendovanými porézními částicemi). 
Vlákna pracující na principu absorbce jsou například polydimethylsiloxan (PDMS) nebo 
polyakrylát (PA). Mezi adsorbenty pak patří např. Carbowax / divinylbenzen (CW/DVB) 
nebo Carboxen (CAR). Mnoho typů vláken kombinuje oba tyto principy, takovými jsou 
například Carboxen/polydimethylsiloxane nebo polydimethylsiloxane/divinylbenzene . 
Obecně zde platí, že polární fáze zachytává polární látky a naopak. Stacionární fáze se také 
mohou dělit podle typu vazby s křemenným vláknem. V současné době je na trhu mnoho typů 
vláken, využívaných pro řadu aplikací. Některé jsou vhodné spíše pro analýzu těkavých 
sloučenin, další pro středně těkavé sloučeniny, alkoholy a polární vysokomolekulární 
sloučeniny, nepolární sloučeniny, aminy, nízkomolekulární sloučeniny apod. [37, 38]. 
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4 VÝSLEDKY 

4.1 Elektrické charakteristiky experimentálního zařízení 

Jednou z podstatných součástí celé práce na zařízení GlidArc, bylo stanovení elektrických 
charakteristik výboje. Jedná se zejména o určení výkonu dodávaného do systému, který 
koresponduje s celkovou energií, která se při rozkladných procesech v plazmatu spotřebovává 
a také o zjištění průrazného napětí reaktoru či definici podmínek existence stabilního a 
nestabilního typu výboje. Postupným zvyšováním napětí na elektrodách se dostaneme do 
bodu, kdy dojde k průrazu plynu a zapálení výboje. Hodnoty průrazného napětí udávají autoři 
publikací shodně 3 kV/mm [25, 3], tato hodnota je tedy určena zejména šířkou nejužšího 
místa mezi elektrodami. Podíváme-li se na graf na obrázku 4.1, hodnota napětí při zapálení 
výboje pro experimentální aparaturu se rovná 2,55 kV. Vzhledem k vzdálenosti elektrod 
0,7 mm, je hodnota zápalného napětí pro experimentální reaktor 3,64 kV/mm. Výboj však 
hoří nestabilně, charakteristický čas vzniku oblouku iτ  je vysoký. Dalším zvyšováním proudu 
(celkového energie dodávané do systému) dochází k poklesu napětí na elektrodách až k bodu, 
kdy se výboj ustálí a hoří kontinuálně – napětí 2,0 kV, proud 0,018 A. Při dalším zvyšování 
proudu již zůstává hodnota napětí v podstatě konstantní, celkový energetická dotace se 
lineárně zvyšuje k maximální hodnotě 89 W. Napětí na elektrodách je dle studií [2] v průběhu 
cyklu zvyšováno lineárně s dvěmi rozdílnými směrnicemi charakterizujícími oblast 
termálního a netermálního plazmatu. Nárůst je přibližně od 15 až 70 % dodávaného napětí, 
čili pro naše podmínky lze očekávat rozsah napětí na elektrodách v oblasti 300 – 1 500 V. 
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Obr. 4.1: Elektrické charakteristiky experimentálního zařízení. 
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4.2 Studium výboje vysokorychlostní kamerou 

Vysokorychlostní video umožňuje provádět analýzu pohybu plazmového vlákna při 
pomalém přehrávání videozáznamu, pořízeného vysokou rychlostí. Bylo tedy naším záměrem 
pokusit se pomocí tohoto zařízení prostudovat strukturu a dynamiku plazmatu, pro lepší 
pochopení vlastního plazmatického výboje i procesů v něm probíhajících. Předpokládáme, že 
vývoj a tvar plazmového oblouku bude silně ovlivněn zejména geometrií vlastních měděných 
elektrod, prouděním plynu a samozřejmě také charakteristikou energetického zdroje. Cílem 
měření tedy bylo nejenom prověřit vlastnosti výboje s ohledem na tyto zmíněné parametry, 
ale také pokusit se ze získaných výsledků určit například kritické parametry výboje GlidArc, 
oblast změny výboje z termálního na netermální plazma či stanovit prostorovou a časovou 
světelnost výboje. 

Pro účely těchto měření byla zachována stejná geometrie výboje, pouze byly odstraněny 
kryty zařízení. Schematický nákres uspořádání je na obrázku 3.16. Postupně byly proměřeny 
série experimentů v návaznosti na ostatní měření. Tedy při různých rychlostech a složení 
pracovního plynu a zvyšující se energií dodávané do systému. Nastavení kamery pro 
jednotlivá měření byla v následujícím rozsahu.  

• Snímkovací frekvence byla předběžně stanovena na 1 000 až 8 000 fps (frames per 
second – snímků za vteřinu). 

• Rozlišení záznamu 800 x 600 při 1 000 fps až 256 x 192 při 8 000 fps. 
• Expoziční čas 125 až 1 000.  

Z těchto měření pak byly vybrány vhodné parametry kamery pro vlastní záznamy výboje při 
různých definovaných podmínkách. Při vlastním měření nebyl použit dodatečný zdroj světla.  

Na videozáznamech a fotografiích pořízených vysokorychlostní kamerou je zřetelně 
zachycen vývoj plazmového vlákna v čase při nestejných, definovaných podmínkách 
existence plazmatu. Z časového záznamu lze pomocí softwaru analyzovat jednotlivé fáze 
vývoje oblouku, což je určující pro vyhodnocení mnoha důležitých parametrů výboje 
GlidArc. Šíření plazmového vlákna bylo prostudováno s ohledem na rychlost proudění 
nosného plynu a výkon dodávaný do systému. Ze získaných výsledků lze objektivně 
vyhodnotit nejenom stabilitu a zářivost výboje, ale také dobu existence, objem, či maximální 
popřípadě kritickou délku plazmového vlákna. 
Snímkovací frekvence pořizovaných záznamů byla v rozsahu 1 000 až 4 000 fps. První 
pokusy byly provedeny s vzorkovací frekvencí 1 000 fps. Ukázalo se však, že doba existence 
oblouku je pouze několik milisekund, a proto byly tyto videa dále zpracovány pouze za 
účelem prostudování vlastní struktury, tvaru vlákna a také prostorové svítivosti výboje 
GlidArc. Řada experimentů tak byla provedena se snímkovací frekvencí rovné 2 000 fps, což 
již bylo dostatečné pro vyhodnocení parametrů plazmového oblouku. Snímkovací frekvence 
4 000 fps pak byla použita zejména pro záznamy, jejichž analýzou jsme získali data o 
podrobném časovém vývoji jednotlivého plazmového vlákna. Vzhledem k využitému zdroji 
světla bylo 4 000 fps limitní hodnotou, vlastní světelnost výboje již při nastavení vyšších 
hodnot nebyla dostatečná pro pořízení kvalitního záznamu. 
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Obr. 4.2: Vlevo - fotografie výboje, 2000 fps, proud 32 mA, průtoková rychlost 14 m/s. 

Vpravo – několik fotografií v časové souslednosti od zapálení po zánik. 

Po digitální úpravě fotografií pořízených při nižší snímkovací frekvenci (související vyšší 
světelnosti) lze usuzovat na některé vlastnosti výboje GlidArc. Na obrázku 4.2 je zachycen 
výboj ve finální fázi vývoje oblouku – lze dobře pozorovat světelnost výboje. Je třeba 
zdůraznit, že na této fotografii je vidět nejenom expandující vlákno výboje, ale také již 
opětovné zapálení výboje v nejužším místě mezi elektrodami. Vidíme tedy počáteční a 
konečnou fázi vývoje plazmového vlákna. Tento efekt je způsobenou pouze tím, že pro 
vyhodnocení byla použita ta část videa, na které je délka plazmového vlákna lmax, a tudíž 
vzhledem k nízké snímkovací frekvenci lze pozorovat zhášení a novou průrazovou fázi, kdy 
celý cyklus začíná znova. Zde se dostáváme k definici charakteristického času vzniku oblouku 

iτ . Jak uvádí Mutaf-Yardimci [2] a Kuznetsová [39], můžeme pro výpočet iτ  vycházet 
z kinetické rovnice: 

i
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   ,                                                                                         (4.1) 

kde ki je ionizační konstanta, ne koncentrace elektronu a no značí koncentraci plynu. 
Charakteristický čas vzniku oblouku iτ  lze tedy definovat pomocí koncentrace elektronů. 

Výpočtem velikosti iτ  pro čistý vzduch a proud oblouku 1 A, získáváme informaci o 
přibližné hodnotě této veličiny pro tento typ výboje. Za těchto podmínek je iτ  rovno přibližně 
1 µs. Během této doby je ustáleno nízko-odporové plazma a napětí mezi elektrodami strmě 
klesá. Porovnáním celkové doby existence vlákna a času vzniku oblouku zjistíme, že doba 
mezi zhášením výboje a jeho opětovným zapálením je obvykle méně než 0,1 % doby celkové. 
Vezmeme-li tyto data v úvahu, můžeme usuzovat, že v případě našeho experimentálního 
zařízení GlidArc, jsou časy vzniku oblouku v rozmezí 3 až 10 µs. Není tedy v možnostech 
rychlostní kamery tuto fázi výboje zaznamenat, a proto se v tomto ohledu musíme omezit na 
případná měření elektrických parametrů pomocí osciloskopu. 

8 cm

6 cm 

1,6 cm 
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4.2.1 Struktura záření výboje 

Dále se můžeme vrátit k otázce, která byla položena v kapitole 3.1.2, zda se v případě 
výboje GlidArc jedná charakteristikami spíše o výboj obloukový nebo o doutnavý. 
Prostudujeme-li pozorně obrazový záznam, můžeme říci, že vzájemné interakce a pohyb 
částic reprezentovaných v tomto případě viditelným zářením plazmatu, odpovídá doutnavému 
výboji. Jak lze vidět na obrázku 4.3, záření je lokalizováno v souladu s teorií popsanou 
v kapitole 3.1.2, zejména v blízkém okolí katody, poté částečně na anodě a malá část záření 
připadá na vlastní oblouk. 

                       a)                                                b)                                             c) 

             
Obr. 4.3: Posouzení světelnosti výboje, a) expozice 1/10 s b) expozice 1/100 s c) expozice 1/2 

000 s , zářivá katoda na fotografiích vpravo.  

Detailním prostudováním záběrů pořízených běžným fotoaparátem (frekvence 10 fps) a 
fotografií získaných z videozáznamů při frekvenci 100 a 2 000 fps, lze definovat prostorové 
rozdělení záření výboje, které je téměř výhradně soustředěno pouze v okolí katody. Můžeme 
tedy s přiblížením rozeznat zářící oblasti: katodovou vrstvu, anodovou vrstvu a vlastní 
výbojový kanál [40]. 

Zde se tedy jednoznačně projevuje, že GlidArc můžeme považovat co do interakcí a 
pohybu částic za atmosférický doutnavý výboj a vycházet tedy při formulování závěrů z teorií 
platných pro tento typ plazmatického výboje. Teplota elektrod proto nedosahuje hodnot 
obvyklých pro obloukové výboje (katoda ≈ 3 000 K, anoda ≈ 3 700 K). Tyto závěry jsou však 
platné pouze pokud hovoříme o netermálním GlidArc (75 - 80 % objemu plazmatu). To je ve 
shodě se závěry experimentů A. Fridmana a spol., které poukazují na specifika výboje 
GlidArc. Zatímco celkově pohlížíme na tento typ plazmatu jako na výboj doutnavý 
(odpovídající elektronové, vibrační teploty a další charakteristiky), fyzikální parametry 
termální části výboje (25 % objemu plazmatu) GlidArc se naopak blíží spíše obloukovým 
výbojům generovaných za atmosférického tlaku. Netermální plazma výboje nedosahuje 
hodnot specifických pro obloukové výboje, energetické ztráty jsou nízké a specifická spotřeba 
energie je v oproti termální fázi číselně přibližně třetinová [3, 27]. 
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Obr. 4.4: Obecná charakteristika výbojů – závislost napětí na protékajícím proudu, na obrázku vlevo 

rozsah aplikovaného napětí a proudu při realizaci výboje GlidArc.  

Jak lze vidět z grafů na obrázku 4.4, rozsahem aplikovaného napětí a proudu při realizaci 
experimentálního výboje GlidArc se pohybujeme také v oblastech typických pro doutnavé 
výboje za sníženého tlaku, konkrétně v oblastech normálního doutnavého výboje.  

4.2.2 Šíření plazmového vlákna 

Na několika záznamech lze pozorovat značnou nerovnoměrnost v šíření plazmatického 
oblouku na obou elektrodách. Tento jev byl pozorován zejména u záznamů pořízených při 
nižších rychlostech proudění vzduchu (9 – 14 m/s). V první fázi vývoje oblouku se patka 
vlákna pohybuje stejnoměrnou rychlostí synchronně na obou elektrodách, anodě i katodě. 
V čase přibližně 4 ms pak dochází ke změně (tento časový údaj je shodný pro všechna měření 
u kterých byl tento jev pozorován) - patka výboje se začíná šířit nejednotně. Vzdálenost na 
ose Y v grafu 4.5 je poloha patky na ypsilonové ose v souřadném systému naznačeném na 
obrázku 4.2. Nejedná se tedy o absolutní hodnotu vzdálenosti bodu zapálení a aktuální pozice 
patky výboje. Po 4 ms na anodě dochází i nadále k lineárnímu (i když pomalejšímu) pohybu 
patky, zatímco na katodě pozorujeme nelineární pohyb. Po určitý časový úsek se patka nešíří 
a pak dojde k rychlému skoku. Snímanými záběry nebylo možno přesně určit, zda se patka na 
katodě pohybuje v rychlých úsecích pouze rychleji (a to tak, že nebylo možno tento časový 
úsek podrobně zachytit) nebo zda patka „poskočí“ na další bod.  

Pro vysvětlení tohoto jevu se nabízelo několik teorií. Pouze u měření s nízkým průtokem 
plynu (rezultujícím v dlouho dobu existence plazmového vlákna) jsme schopni detailnějšího 
časového rozlišení a doba existence vlákna vysoko přesahuje mezní hodnotu 4 ms. 
Pozornějším prostudováním dalších záznamů však bylo zjištěno, že tento efekt se vyskytuje i 
při vyšších rychlostech plynu. Dále se tedy nabízí, že jev je způsoben nečistotami na povrchu 
elektrod. Porovnáním záznamů lze konstatovat, že k zastavení šíření patky nedochází ve 
stejných bodech elektrody a tedy povrchová nerovnoměrnost nebude určujícím faktorem. 
Další vysvětlením by tak mohla být nestejná geometrie elektrod, případně nerovnoměrné 
proudění plynu přes trysku v reaktoru. Lze však říci, že tento pozorovaný efekt nikterak 
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neovlivňuje kvalitu či intenzitu výboje a proto nebylo nutno se nadále věnovat jeho 
detailnímu vysvětlení či odstranění. 
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Obr. 4.5: Šíření patky výboje na jednotlivých elektrodách ve vertikálním směru, 34 mA, průtoková 

rychlost 9 m/s. 

4.2.3 Charakteristiky plazmového vlákna 

Vzhledem ke specifikám výboje GlidArc bylo možné experimentálně zjistit vlastní délku 
plazmového vlákna a také dobu jeho existence. Také bylo možno z jednotlivých záznamů 
sledovat průběh elongace plazmového vlákna v čase a rychlost vývoje plazmového vlákna. 
Dále byly v této části experimentů stanoveny hodnoty energie rozptýlené na jednotku délky či 
plochy plazmatu. Všechny tyto parametry jsou přímé souvislosti s experimentálními 
podmínkami, a v mnohém vypovídají o typu generovaného plazmatu a možnostech jeho 
aplikace.  

Maximální délka oblouku a doba existence výboje 
Maximální délka plazmového vlákna je v úzkém vztahu s rychlostí proudu plynu 
protékajícího mezi elektrodami. Na grafu 4.6 je zřetelně vidět, že zvýšení průtoku z 9 na 
85 m/s způsobí lineární snížení maximální délky oblouku z 2,10 na 1,53 cm. Zvýšení 
energetické dotace z 54 na 86 J/s pak znamená dostatek energie pro udržení rovnováhy a 
maximální délka oblouku roste v intervalu 1,25 až 2,10 cm. Souhrnem lze říci, že snížením 
energetické dotace a zároveň zvýšením průtoku dosáhneme největšího snížení hodnoty délky 
oblouku a potlačíme tak vznik termálního plazmatu. Při takovýchto podmínkách je pak 
převážná část plazmatu ve výboji GliaArc netermální.  

Experimentálně bylo také zjištěno, že doba existence plazmového vlákna se exponenciálně 
snižuje s množstvím proudícího pracovního plynu. Plazma je rychleji ochlazováno, vytváří se 
nerovnovážný stav a plazma se stává netermální. Naopak zvýšení výkonu z 54 na 86 J/s vede 
k přibližně 50% nárůstu doby existence vlákna. Podstatnější je však právě průtok plynu, 
protože v intervalu 9 na 85 m/s způsobí pokles hodnoty doby oblouku o 94 % z 26 na 1,6 ms. 
U velmi nízkých průtoku však dochází k nestabilitě vlákna, doba existence jednotlivých 
vláken se velmi liší a hodnoty vynesené v grafu byly získány statistickým výpočtem. 
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Obr. 4.6: Maximální délka v závislosti na výkonu dodávaném do systému, rychlost proudění plynu 

85 m/s. Vpravo maximální délka v závislosti na rychlosti proudění, dodávaný výkon 86 J/s. 
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Obr. 4.7: Doba existence oblouku v závislosti na výkonu dodávaném do systému, rychlost proudění 
plynu 85 m/s. Vpravo doba exist. oblouku v závislosti na rychlosti proudění, dodávaný výkon 86 J/s. 

Časová závislost délky plazmového oblouku 
Jedním ze zajímavých parametrů, které bylo možno ze záběrů pořízených rychlostní 

videokamerou vyhodnotit je elongace jednotlivého vlákna v čase. Tyto vyhodnocené 
závislosti pro 3 různé průtoky plynu při vysokém výkonu jsou zobrazeny na grafu 4.8. Jak se 
zvyšuje průtok, roste tak celková rychlost vývoje plazmového vlákna a snižuje se jeho 
maximální délka. Z tohoto grafu ještě není zcela patrné (pouze u křivky P = 85 J/s, v = 9 m/s), 
že tato závislost je lineární pouze v časovém intervalu 0 až 10 ms, zbylá část křivky dává další 
lineární závislost, tentokráte s menší směrnicí. Pro detailní prostudování tohoto jevu byly 
naměřeny další série při nejnižším průtoku a různých výkonech. Výsledky těchto měření jsou 
na grafu 4.9. Při tomto nižším průtoku lze tedy jednoznačně pozorovat, že existuje konkrétní 
hodnota doby vývoje oblouku (10 ms), po které je již elongace pomalejší. Tato hodnota je v 
podstatě shodná pro různé výkony. Vzhledem k výsledkům na grafu 4.8 je patrné, že 
určujícím parametrem nebude délka oblouku, ale právě doba existence. 



 
 

53

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030
čas [s]

dé
lk

a 
ob

lo
uk

u 
[c

m
]

P = 85 J/s, v = 9 m/s

P = 85 J/s, v = 39 m/s

P = 85 J/s, v = 85 m/s

 
Obr. 4.8: Časová závislost vývoje jednotlivých  plazmových vláken při měnícím se průtoku. 
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Obr. 4.9: Časová závislost vývoje jednotlivých plazmových vláken při měnícím se výkonu. 

Rychlost vývoje plazmového obloku v závislosti na rychlosti proudění a výkonu 
dodávaného do systému pak popisuje graf na obrázku 4.10. Jak výkon dodávaný do systému, 
tak i zvyšující se průtok nosného plynu mají za následek růst celkové rychlosti vývoje 
plazmového vlákna. Jak lze odečíst z grafu, rychlost nárůstu vlákna se pohybuje v jednotkách 
metrů za sekundu v závislosti na parametrech výboje, přičemž dominantnějším parametrem je 
v tomto případě rychlost proudění.   
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Obr. 4.10: Rychlost vývoje plazmového vlákna při měnícím se výkonu a rychlosti proudění. 

Rozptýlená energie na jednotky délky a plochy vlákna 
Jedním z parametrů, který se ve studiích týkajících se rozkladu látek v plazmochemických 

zařízeních objevuje velmi často je energie rozptýlená jednotku délky či plochy plazmatu. 
V našem případě zejména energie rozptýlená na jednotku délky oblouku výboje, či na plochu 
vlákna. Hodnota této veličiny je určena zejména energetickou rovnováhou. Hodnoty energií 
bývají vyjádřeny buď v jednotkách joul za sekundu, nebo joul v litru. Vzhledem k tomu, že u 
různých experimentů prezentovaných v této práci bylo využito různých průtoků nosného 
plynu, bylo pro lepší srovnání výsledků vhodnější užít výkonu dodaného do systému v J/s než 
charakteristické hustoty energie v J/l. Energie dodaná na generaci jednoho centimetru 
plazmového vlákna se při zvyšujícím se výkonů výrazně zvyšuje, rychlost proudění naopak 
způsobuje razantní pokles celkové energetické dotace nutné pro vznik jednotkové délky 
vlákna. V grafech 4.12 jsou pak zobrazeny závislosti energií na „plochy“ vlákna, kde plochou 
je míněn výpočet obsahu obrazce ohraničeného vláknem výboje a elektrodami, v závislosti na 
výkonu i rychlosti proudění. Lze z nich jednoznačně vidět, že zvýšení energie vede 
k razantnímu nárůstu objemu plazmatu a hodnoty energií na jednotku plochy jsou nižší. 
Rychlost proudění má pak na vypočítané hodnoty energií na jednotku plochy zcela obdobný 
efekt. 
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Obr. 4.11: Energie na jednotku délky plazmového vlákna v závislosti na výkonu dodávaném do 

systému, rychlost proudění 85 m/s. Vpravo - energie na jednotku délky plazmového vlákna v závislosti 
na rychlosti proudění, dodávaný výkon 86 J/s. 
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Obr. 4.12: Energie na jednotku plochy plazmového vlákna v závislosti na výkonu dodávaném do 

systému, rychlost proudění 85 m/s. Vpravo - energie na jednotku plochy plazmového vlákna 
v závislosti na rychlosti proudění, dodávaný výkon 86 J/s. 

4.3 Analýza nízkomolekulárních produktů spalování 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.3, jako modelové látky pro studium rozkladu VOC byly 
vybrány toluen, hexan a cyklohexan. V ideálním případě jsou tyto vysokomolekulární látky 
při spalování rozkládány až na kyslík, dusík, vodu a oxid uhličitý. Při nedokonalém spalování 
však dochází ke generaci celé řady nežádoucích produktů. V experimentech prezentovaných 
v této kapitole jsme se pokusili kvantitativně popsat právě nežádoucí nízkomolekulární 
produkty rozkladných procesů v plazmatu, jako jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý a vodík 
v závislosti na podmínkách výboje. Konfigurace celého zařízení byla při těchto měřeních 
shodná jako při sledování parametrů výboje vysokorychlostní kamerou. Celkový průtok 
pracovního plynu byl při všech experimentech 4 l/min (rychlost proudění 37 m/s). Hodnoty 
koncentrací nízkomolekulárních produktů rozkladu byly měřeny analyzátorem spalin TESTO 
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350 M/XL. Odběrová sonda přístroje TESTO byla napojena na odtah reaktoru, 15 cm od 
vlastní komory reaktoru. 

4.3.1 Nízkomolekulární zplodiny hoření  

Oxidy dusíku 
V atmosféře dusíku a kyslíku dochází k reakcím vedoucím k vzniku různých typů oxidů 

dusíku: NO2, NO, N2O, N2O3, N2O4 a N2O5 [41]. Při sledování kvality ovzduší se pod 
termínem oxidy dusíku rozumí pouze oxid dusnatý NO a oxid dusičitý NO2, jejichž sumární 
koncentrace v ppm je označována jako NOX. V dalším textu je pod označením oxidy dusíku 
NOX rozuměna právě suma NO a NO2. Dominantními produkty spalování zplodin 
v atmosféře pomocí plazmových výbojů jsou pak právě oxidy dusnatý a dusičitý, jejichž 
hodnoty je potřeba sledovat. Množství NOX vytvořeného mechanismem řetězových reakcích 
radikálu kyslíku s molekulou dusíku nebo radikálu dusíku a molekuly kyslíku je obvykle 
mnohem menší než toho, který se vytvoří jinými reakcemi. Tvorba tzv. tepelného NO, který 
je i prekurzorem NO2 je značně závislá na teplotě. Pokud lze rozkladný proces provést při 
teplotě plynu nižší než 1000 °C, jsou emise NOX mnohem nižší. Vzhledem k tomu, že teplota 
plynu ve výboji GlidArc je až 3 000 K, bude jednoznačně ke generaci oxidů dusíku docházet.  

Toxicita těchto plynů je velmi vysoká, limitní hodnota pro NO2 v atmosféře je řádově 
desetiny miligramu v metru krychlovém a pro NO pak maximálně jednotky miligramu 
v metru krychlovém. Koncentrace NO v rozmezí 50 až 150 mg/m3 (41 až 123 ppm) již 
způsobuje bronchitidu a pneumonii, v atmosféře pak přispívá ke vzniku kyselých dešťů a 
fotochemického smogu. Nařízení vlády č. 146/2007 Sb.,o emisních limitech a dalších 
podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší pak definuje 
koncentrace oxidů dusíku pro spalovací procesy. Emisní limity podle jmenovitého tepelného 
výkonu vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn jsou pro NOX 200 mg/m3.  

Nejčastěji užívaným postupem pro snižování emisí NOX je tzv. selektivní katalytická 
redukce. Tato metoda je katalytickým procesem založeným na selektivní redukci oxidů 
dusíku čpavkem nebo močovinou za přítomnosti katalyzátoru. Na povrchu katalyzátoru 
dochází při teplotě mezi 320 a 420°C k redukci NOX podle následujících hlavních reakcí [42]: 

4  NO  +  4 NH3  +  O2 → 4 N2 + 6 H2O                                                       (4.2)
6  NO2  +  8 NH3 → 7 N2  +  12 H2O                                                       (4.3)

Oxid uhelnatý 
Oxid uhelnatý CO se objevuje při spalovacím procesu vždy jako meziprodukt a zejména 

při podstechiometrických podmínkách spalování. Vysoká koncentrace CO je indikátorem 
rizika koroze a nedokonale spáleného paliva a proto znamená ztrátu účinnosti. Mechanismy 
tvorby CO a dalších látek jsou ovlivněny podmínkami spalování v plazmatu obdobně [42]. 
V plazmatickém reaktoru radikály interagují s molekulou VOC, pokud však není zabezpečen 
přísun dostatečně vysoké energie nutné pro úplnou oxidaci molekul, dochází právě k tvorbě 
oxidu uhelnatého. 
Emise nespálených plynů, které lze rozdělit do dvou skupin a to na oxid uhelnatý a různé 
uhlovodíky CXHY, lze snižovat moderními spalovacími technikami. Emise CO a nespálených 
uhlovodíků mohou být způsobeny příliš nízkými teplotami spalování, příliš krátkou dobou 
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prodlevy ve spalovací zóně, nebo nesprávným smísením paliva a spalovacího vzduchu, což 
vede v daných místech k nedostatku kyslíku. Emisní limity podle jmenovitého tepelného 
výkonu vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn jsou pak pro oxid uhelnatý 
stanoveny na 100 mg/m3 (87 ppm). Obvykle lze emise CO udržet pod 50 mg/m3, pokud se 
spalování správně reguluje. Emise nespálených plynů nepříznivě ovlivňuje několik ukazatelů, 
obyčejně jsou emise nejvyšší, když nastanou problémy v regulaci poměru palivo/vzduch 
v topeništi.  

4.3.2 Stanovení koncentrace VOC v nosném plynu 

Při následujících měřeních bylo potřeba stanovit množství VOC, které je do reaktoru 
přiváděno. Byla zvolena poměrně jednoduchá ale dostatečně přesná metoda - záznam 
váhového úbytku látky v zásobníku v závislosti na průtoku a čase. Úbytek VOC v zásobní 
láhvi byl proměřen pro tyto průtoky pracovního plynu: 2; 1,5; 1; 0,75; 0,5; 0,35 a 0,2 l/min, 
hodnoty hmotnosti byly zaznamenávány každých 30 vteřin a přepočítány na ppm. 

Tab. 4.1: Vstupní koncentrace VOC použité při experimentech. 

 Úbytek [g/min] Koncentrace [ppm] 
Toluen 0,034 2 291 
Hexan 0,090 6 484 
Cyklohexan 0,056 4 034 

 
Stanovené koncentrace při různých průtocích jsou zobrazeny na obrázku 4.13. Z těchto 

závislosti vyplývá, že se koncentrace se zvyšuje lineárně a lze tuto kalibraci použít při 
určování množství VOC v reaktoru pro různé průtoky. Hodnoty koncentrací byly nakonec pro 
experimenty udržovány na konstantní úrovni uvedené v tabulce 4.1, průtok dusíku 
zásobníkem VOC byl 0,5 l/min.  
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Obr. 4.13: Koncentrace v závislosti na průtoku plynu zásobníkem VOC. 
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4.3.3 Generace oxidů dusíku bez přítomnosti par VOC 

Prvním úkolem bylo prostudovat generaci oxidů dusíku v závislosti na parametrech výboje 
bez přítomnosti stopových množství VOC. Průběh měření koncentrace NO a NO2 v závislosti 
na složení pracovního plynu pro tři různé výkony je znázorněn na obrázcích 4.14 a 4.15. 
Z obrázků je patrné, že závislost množství NO na objemové koncentraci kyslíku má lokální 
maximum pro koncentraci 20 až 40 %. V souladu s předpokladem dochází k mírnému nárůstu 
koncentrace NO2. Celková koncentrace NOX se tedy zvyšuje pro rozsah objemové 
koncentrace kyslíku 0 až 30 %, nad tento interval množství oxidů dusíku opět klesá. 
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Obr. 4.14: Koncentrace NO v závislosti na objemové koncentraci kyslíku v nosném plynu. 
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Obr. 4.15: Koncentrace NO2 v závislosti na objemové koncentraci kyslíku v nosném plynu. 

Jak prokázali Kalra, Fridman a kol. [43], u zařízení GlidArc, je možno potlačit generaci 
NOX snížením celkové energetické dotace a vysokým průtokem pracovního plynu, tedy 
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snížením teploty výboje (viz. kap. – Netermální GlidArc). Koncentrace NOX pak v důsledku 
není závislá na výkonu a produkci tepleného NOX by bylo možno takto snížit.  

Pro experimenty popisující produkci NOX v plazmatu při zvyšujícím se výkonu byla jako 
nosný plyn použita směs kyslíku a dusíku v poměru odpovídajícím složení vzduchu. Jak je 
zřetelné z výsledků prezentovaných v grafu na obrázku 4.16, produkce NO i NO2 roste 
lineárně se zvyšujícím se výkonem. Tyto výsledky potvrzují i obdobné studie zabývající se 
kontrolou vzniku nízkomolekulárních produktů, např. Cooray a Rahman [44] a Van Durme a 
kol. [45].  
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Obr. 4.16: Koncentrace NOX v závislosti na objemové koncentraci kyslíku v nosném plynu, výkon 

86 W. Vpravo koncentrace NO2 a NO v závislosti na dodávaném výkonu. 

4.3.4 Studium vlivu par VOC na koncentraci nízkomolekulárních produktů 

Vyhodnocení série experimentů směřujících k objasnění vlivu složení nosného plynu na 
koncentraci nízkomolekulárních produktů spalování za přítomnosti stopových množství VOC 
jsou prezentovány na obr. 4.17 –4.20. Energetické parametry zařízení pro tyto experimenty 
byly: napětí 2 200 V, proud 0,039 A čili výsledný výkon 86 W. Obr. 4.17 dává představu o 
vlivu objemové koncentrace kyslíku na vznik molekuly NO. Jak lze z těchto dat vyčíst, 
příměs organické látky v nosném plynu vede ve všech případech ke snížení koncentrace NO. 
Můžeme tedy usuzovat, že příměs VOC vede k reakcím, při kterých je energie dodávaná do 
systému spotřebována na rozkladné procesy a energie dodaná na tvorbu tepleného NO se 
snižuje. Vzhledem k tomu, že koncentrace toluenu byla ze všech sledovaných látek nejmenší, 
je i tento efekt snížení emise NO nejnižší. To však již neplatí pro poměr obsahu hexanu a 
cyklohexanu. Lze předpokládat, že u cyklické nasycené látky bez funkční skupiny – 
cyklohexanu, dochází k větší spotřebě energie na rozbití cyklu molekuly, což vede 
k výraznějšímu snížení generace NO. Graf na obrázku 4.18 pak vede k závěru, že příměs 
VOC není dominantním prekurzorem tvorby NO2. Podrobněji se tomuto jevu budeme věnovat 
dále. 
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Obr. 4.17: Koncentrace NO v závislosti na objemové koncentraci kyslíku v nosném plynu, pro toluen, 

hexan, cyklohexan (koncentrace viz. tab. 4.1). 
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Obr. 4.18: Koncentrace NO2 v závislosti na objemové koncentraci kyslíku v nosném plynu, pro toluen, 

hexan, cyklohexan. 

Byly rovněž proměřeny závislosti složení nosného plynu na generaci CO. Závislosti jsou 
v podstatě lineární, v případě toluenu se dostáváme do rozsahu hraničících s přesností 
senzoru, proto nelze s těmito daty dále pracovat. U hexanu a cyklohexanu je výraznějšího 
poklesu vzniku CO dosaženo v rozsahu koncentrace kyslíku 0 až 20 %. Tento efekt by bylo 
možno vysvětli např. vyšší oxidací CO na CO2 díky zvýšené koncentraci kyslíku. V případě 
generace vodíku, lze jednoznačně říci, že koncentrace H2 se zvyšováním poměru O2/N2 
v nosném plynu snižuje. Porovnáním hodnot pro měření s nulovou a 87,5 % objemovou 
koncentrací kyslíku lze říci, že toto snížení je v rozmezí 50 až 70 % pro jdnotlivé látky. Vodík 
se pravděpodobně slučuje s přebytkem kyslíku na vodní páru.  
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Obr. 4.19: Koncentrace CO v závislosti na objemové koncentraci kyslíku v nosném plynu, pro toluen, 

hexan, cyklohexan. 
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Obr. 4.20: Koncentrace H2 v závislosti na objemové koncentraci kyslíku v nosném plyn, pro toluen, 

hexan, cyklohexan. 

Při experimentech, jejichž výsledky jsou na obr. 4.21 a 4.2, jsme se pokusili definovat vliv 
zvyšujícího se výkonu na koncentraci nízkomolekulárních produktů. Složení nosného plynu 
odpovídalo vzduchu. Vysoká hustota energie vede k produkci vysokého množství oxidů 
dusíku. Zvýšení energetické dotace ze 43 na 86 W má za následek výrazné zvýšení 
koncentrace NO o 290, 690 a 1 230 % u toluenu, hexanu a cyklohexanu. Závislosti jsou jak 
pro experimenty bez i s příměsí VOC v podstatě lineární. V případě NO2 se jedná o nárůst o 
170 % pro toluen, 80 % pro hexan a 120 % pro cyklohexan. Experimentální výboj GlidArc 
tedy generuje vysoké množství oxidů dusíku, zejména NO. Jak ukazují některé studie [46], 
lze tohoto efektu využít pro konverzi oxidu dusnatého z oxidu dusného. 
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Dalo by se říci, že všechny závislosti uvedené v této kapitole vykazují linearitu. Platí to 
tedy i pro množství oxidu uhelnatého a vodíku. Výsledky prezentované na grafu 4.22 budou 
diskutovány dále v kapitole zabývající se celkovou účinnosti rozkladu VOC ve výboji 
GlidArc. Nabízí se zde otázka, zda je množství vzniklého CO v korelaci s celkovou účinností 
rozkladu konkrétní látky či nikoliv. Vysoké množství CO přítomné v odplynu při rozkladu 
VOC rovněž taky nabízí potenciál využití tohoto výboje pro konverzi CO2 na CO a O2.  

Koncentrace vodíku vznikajícího při rozkladu všech modelových látek (obr. 4.22) není 
odpovídající množství VOC v reaktoru. Vyšší koncentrace hexanu ve výboji (oproti 
koncentraci cyklohexanu) nevede k vyšší generaci H2. Počet atomů vodíku v molekule 
cyklohexanu je navíc nižší než u hexanu. Pro vysvětlení tohoto jevu by zřejmě bylo nutno 
plně pochopit rozkladné mechanismy těchto sloučenin.  

Vysoká koncentrace H2 i CO nabízejí možnost využití výboje GlidArc pro syntézu těchto 
plynů. Byly provedeny i experimenty, zabývající se konverzí paliv (ethanol, propan/LPG, 
zemní plyn, …) na syntézní plyn, čili směs H2 a CO. Vlastní rozklad uhlovodíků v suchém 
vzduchu probíhá dle stechiometrických rovnic následovně: 

CXHY + z ( O2 + 3,76 N2) → XCO + Y/2 H2 + 3,76(X/2) N2 (4.4)

CXHYOR + z ( O2 + 3,76 N2) → XCO + Y/2 H2 + 3,76(X/2-R) N2 (4.5)

CH4 + 1/2 (O2 + 3,76 N2) → CO + 2 H2 + 1,88 N2 (4.6)

CO + H2O → H2 + CO2 (4.7)
Tato teorie spolu s experimenty byly prezentovány v práci Kalra, Fridmana a kol. [47]. 
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Obr. 4.21: Koncentrace NO a NO2 v závislosti na výkonu, pro toluen, hexan, cyklohexan. 

Z výše uvedené teorie i prezentovaných experimentů je evidentní, že koncentrace NOX, 
CO i H2 je poměrně vysoká a mění se v závislosti na objemové koncentraci kyslíku i 
dodávaném výkonu. Vzhledem k tomu, že cílem bylo nalézt vhodné podmínky pro snížení 
generace všech těchto molekul, není možno jednoznačně určit složení plynu vhodné vlastní 
rozkladný proces, protože z ekonomického hlediska je velmi nevýhodné dotovat plyn 
vysokým množstvím kyslíku. Snížení emisí těchto plynů je v podstatě nejvýraznější při 
vysokém obsahu kyslíku - 87,5 %, čehož však nelze z praktického hlediska pro využití 
v průmyslu dosáhnout. 
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Obr. 4.22: Koncentrace CO a H2 v závislosti na výkonu, pro toluen, hexan, cyklohexan. 

4.4 Výsledky chromatografické analýzy 

Studie zabývající se rozkladem nebezpečných látek v prostředí plazmatu jsou většinou 
orientovány na vlastní „výkonnost“ celého systému, tedy zejména na dosažení co nejvyšší 
účinnosti při nejnižší energetické dotaci. Obecně lze říci, že je kladen poměrně velký důraz na 
kontrolu nízkomolekulárních produktů plazmového spalování, protože je z těchto dat možno 
vyhodnotit celkovou efektivitu procesu hoření. Méně často se již odborníci zabývají detailní 
analytickou stránkou takovéhoto procesu, předpokladem je totiž téměř 100% efektivita 
zařízení. Tohoto však v praxi nelze žádným způsobem dosáhnout. Při spalování se tedy 
s jistotou budu tvořit nežádoucí produkty rozkladu, kterými mohou být jak nízkomolekulární 
alifatické uhlovodíky, tak i aromatické nebo polyaromatické sloučeniny s různými 
substituenty. Proto jsme se v této části experimentu pokusili sledovat (vzhledem k možnostem 
instrumentace) vznik nižších (C3 až C5) a vyšších uhlovodíků v plazmatu. Vzorky pro tyto 
analýzy přístrojem GC/MS byly odebírány dvěma způsoby. První možností byl odběr pomocí 
SPME vláken a druhý pak sorpcí na aktivní uhlí v sorpční trubičce za pomoci čerpadla. 
Vzorky odebrané těmito způsoby byly vyhodnoceny přístroji GC/MS z hlediska kvality i 
kvantity. Celkově se experimenty prezentované v této kapitole dají rozdělit do několika bodů: 

• Porovnání typu vlákna - na základě měření provedených na více typech SPME vláken 
bylo možno stanovením sumy VOC sorbovaném na vlákně, diferencí jednotlivých 
produktů a selektivitou jejich stanovení určit nejvhodnější vlákno pro další 
experimenty.  Stanovení účinnosti rozkladu - určení účinnosti rozkladu a konverze 
vyšších uhlovodíků pomocí vybraného vlákna SPME a s využitím sorpčních trubiček 
pro kvantitativní analýzu.   

• Stanovení koncentrací konkrétních sloučenin - v závislosti na měnících se podmínkách 
experimentu popsat detailně produkty rozkladu a jejich koncentrace.  

• Sledování jednotlivých cest chemické transformace - vyhodnotit získaná data 
z hlediska průběhu chemických procesů v plazmatu pro danou modelovou látku. 

Modelovou látkou byl v této části experimentů vybrán toluen, pro některé také cyklohexan. 
Koncentrace látky, průtok nosného plynu a další údaje jsou uvedeny vždy u konkrétního 
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experimentu. Není-li uvedeno jinak, je nosným plynem pro VOC směs dusíku a kyslíku 
v poměru odpovídajícímu složení vzduchu. Pro analýzu vysokomolekulárních produktů 
rozkladu byly využity dva přístroje GC/MS. První z nich, na Ústavu chemie a technologie 
ochrany životního prostředí na Chemické fakulty VUT v Brně byl využit zejména pro 
počáteční experimenty týkající se možnosti využití této přístrojové techniky pro naše účely, 
dále pro prostudování vlivu typu vlákna na sorpci produktů a také na kvantitativní analýzu 
konkrétních vzorků. Druhý přístroj, z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně, 
bylo pak s ohledem na vyšší rozlišovací schopnost tohoto přístroje využito zejména při 
kvalitativní analýze a studiu vlivu složení plynu na generaci látek. 

Vzorky byly odebírány dvěmi metodami, a to sorpčními trubičkami, kdy byl z proudu 
plynu čerpadlem odebrán definovaný objem plynu, který prochází přes povrchově aktivní 
látku a dochází k sorpci. Produkty rozkladu pak byly extrahovány v 2 ml sirouhlíku. Roztok 
produktů v sirouhlíku je pak přímo použit pro analýzu v GC-MS. Přes septum byly odebírány 
vzorky metodou SPME vláken, které jsou přímo desorbovány v injektoru chromatografu. 
Geometrie zařízení umožňuje odběr přímo ve středu proudu plynu. Pro odběr vzorků byly 
použity 3 typy vláknen SPME. Polymerní vrstvy nanesené na křemenném vláknu tvořily tyto 
polymery: Divinylbenzen/Carboxen/polydimethylsiloxan (CAR/PDMS/DVB, tloušťka vrstvy 
50/30 µm), Polydimethylsiloxan (PDMS, 100 µm) a Carbowax/divinylbenzen (CW/DVB, 
70 µm). Dále byly využity pro odběr vzorků sorpční trubičky Orbo™ 32 Supelco (USA).  

GC/MS Systém na Ústavu chemie a technologie ochrany životního prostředí tvoří plynový 
chromatograf GC 8060 (Fusions Instruments) s kolonou typu SLB 5MS (60 m x 0,25 mm x 
0,5 µm). Teplotní program na kolony využitý pro vyhodnocení vzorků odebíraných metodou 
SPME byl 40°C (4 min), lineární nárůst 10°C/min do 240°C. Pro vzorky odebírané sorpčními 
trubičkami byl použit jiný teplotní program: 40°C (4 min), lineární nárůst 10°C/min do 
290°C. Vzorek byl nastřikován bezděličově, dávkovaný objem byl 2 µl. Hmotnostní 
spektrometr systému je Trio 1000 (Fusions Instruments). Tento přístroj je vybaven 
kvadrupolovým analyzátorem a elektronovou ionizací. Spojení s plynovým chromatografem 
je přímé. Pro řízení systému a sběr dat byl využit program LabBase, ke zpracování dat byl 
využit software MassLab. Měření na GC/MS systému Výzkumného ústavu veterinárního 
lékařství v Brně byla provedena za využití kapilární kolony Variant (60 m x 0,25 mm x 
1,4 µm). Teplotní program kolony byl 35 °C (2 min.), 10 °C/min. 200 °C, 5°C/min. 240 °C, 
1.0 ml/min konstantní průtok helia. Hmotnostní spektrometr systému je Saturn 2100, Varian 
typu iontová past, nastavený v EI módu, s elektronovou ionizační energií 70 eV. 

4.4.1 Kinetika procesu 

Protože podstatným úkolem těchto experimentálních měření bylo stanovení vlastní 
účinnosti zařízení pro modelovou látku, bylo třeba zvolit určitou metodu zápisu 
experimentálně zjištěných hodnot a provést výpočet konkrétních veličin. Dle matematického 
modelu rozkladu VOC navrženého Rosochem a kol. [48], může být koncentrace látky C  
vyjádřena jako funkce počáteční koncentrace 0C , hustoty energie ε  a parametru β , který je 
závislý na 0C : 

β
ε

CC
−

= e0    .                                                                                                     (4.8) 
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Účinnost rozkladu X  byla v naší práci stanovována jako poměr koncentrace látky v odplynu 
a její počáteční koncentrace dle následujícího vzorce: 
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dále můžeme vyjádřit: 

 
)/1001ln( X
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Parametr β  má pak zcela pochopitelně rozměr hustoty energie. Jednotka této veličiny však 
nebývá v různých studiích jednotná [49, 50]. Vzhledem k předchozím experimentům a 
vyhodnocením získaných dat v předchozích kapitolách byla využita jako proměnná pro 
stanovení účinnosti rozkladu charakteristická hustota energie ε  joul na litr objemu, čili 
jednotka parametru β  je také J/l. Hodnota parametru β  je charakteristická pro počáteční 
koncentrace rozkládané látky, obecně lze říci, že s rostoucí 0C  lineárně narůstá i hodnota 
tohoto parametru. V našem případě, kdy vstupní koncentrace 0C  je neměnná, můžeme tedy 
vyhodnotit velikost tohoto parametru pouze pro tuto konkrétní koncentraci dané látky.      

Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách, vlastní rozklad těkavé organické látky 
probíhá na základě celé řady plazmochemických reakcí. Kinetika všech těchto procesů je 
natolik komplexní a složitá, že se můžeme pouze pokusit dostupnými metodami provést 
analýzu nejpodstatnějších dějů v plazmatu a pochopit tak principy platící pro tento konkrétní 
typ výboje a danou modelovou látku. Předpokladem, který byl při rozkladu látek stanoven, 
byla základní představa o kvalitativním a kvantitativním složení odplynu. Vznikající 
vysokomolekulární látky tak můžeme na základě experimentů rozdělit dle chemické struktury 
na charakteristické skupiny: 

• Deriváty kyslíku (alkoholy, ketony, aldehydy, kyseliny, estery, …) 
• Deriváty dusíku (aminy, nitro a nitroso sloučeniny) 
• Sloučeniny CXHY 
• Sloučeniny s 5-ti člennými cykly 
• Polyaromatické sloučeniny 
• Nízkomolekulární uhlovodíky 
• Alifatické sloučeniny          

4.4.2 Testy typů vláken, sorpce v čase  

Pro úspěšnou analýzu rozkladných produktů je nutné určit dobu sorpce a také zvolit 
vhodný typ vlákna pro odběr. V této fázi experimentů byly testovány tři typy vláken: 
CAR/PDMS/DVB, PDMS, CW/DVB. Stanovením sumy látek sorbovaných na vlákně a jejich 
selektivity bylo možno určit nejvhodnější vlákno pro další experimenty. Pro tato vyhodnocení 
bylo proměřeno několik sérií experimentů. Na obrázku 4.23 jsou pak pro ilustraci zobrazeny 
chromatografická spektra získaná využitím všech tří typů vláken. V tabulce 4.2 jsou pak 



 
 

66

vypsány ty produkty, které mohly být stanoveny s dostatečnou přesností, nejméně vhodné se 
pro naše potřeby ukázalo vlákno typu PDMS. 

 
Obr. 4.23: Chromatografická spektra rozkladných produktů toluenu pro porovnání vláken SPME, 

průtok plynu 2,8 l/min, počáteční koncentrace toluenu 327 ppm. 

Tab. 4.2: Identifikované sloučeniny dle typu vlákna. 

CAR/PDMS/DVB CW/DVB PDMS 
toluen toluen toluen 

2(3H)-dihydrofuranon benzaldehyd 2(3H)-dihydrofuranon 
benzaldehyd benzylalkohol benzaldehyd 

benzylalkohol fenol  
fenol 4-methylfenol  

 4-fenyl(methoxy)benzaldehyd  
 2-methylfenol  

 
Rovnovážné a rychlostní konstanty pro jednotlivá vlákna a analyty jsou závislé na mnoha 

faktorech. Zejména se jedná o polaritu (polární látky jsou sorbovány zejména polárními 
vrstvami typu polyakrylát a Carbowax), těkavost, hmotnost a tvar molekuly analytu. Vlákna 
s porézními vrstvami (Carboxen nebo divinylbenzen) mohou být využita pro analýzu menších 
analytů C2 až C6. Tenčí vrstvy polymerů (7µm a 30µm) jsou vhodnější pro větší molekuly. 
Pro těkavé látky jsou vhodnější vlákna typu Carboxen/polydimethylsiloxane se silnějšími 
vrstvami, pro méně těkavé pak vlákna polydimethylsiloxan. Vzhledem k velkému množství 
očekávaných produktů rozkladu nebylo možno stanovit nejvhodnější vlákno na základě 
teoretických poznatků [38]. 
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Obr. 4.24: Stanovení ploch píků některých dominantních produktů vlákny CAR/PDMS/DVB a 

CW/DVB, průtok nosného plynu 2,8 l/min.  

Obr. 4.24 demonstruje porovnání celkové plochy píků všech extrahovaných látek a píků 
některých zjištěných dominantních produktů spalování dvěmi různými vlákny, vybranými na 
základě předchozích experimentů. I přes fakt, že celkové množství bylo u vlákna 
CAR/PDMS/DVB podstatně vyšší, selektivita analytů a možnost detailnějšího prostudování 
rozkladných procesů nabízely výsledky získané z vlákna CW/DVB. Pro všechny další 
experimenty s SPME bylo tedy použito vlákno CW/DVB. 
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Obr. 4.25: Časová závislost plochy píku pro toluene a cyklohexan stanovené vláknem CW/DVB, 

průtok nosného plynu 2,8 l/min. 

Pro měření s vlákny SPME je velice důležité ustanovit rovnováhu mezi vzorkem a 
materiálem vlákna. Jak je uvedeno v literatuře [51], čas extrakce je pro využití SPME 
kritickým parametrem a není pro různé látky stejný. Standardně se využívá doba extrakce 
minimálně 5 minut. Typická závislost koncentrace látky ve vlákně na čase má průběh 
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odpovídající našim měřením, provedeným pro toluen a cyklohexan bez rozkladu (viz. obr. 
4.25). Koncentrace jak toluenu tak i cyklohexanu v odplynu je v podstatě konstantní již po 2 
minutách sorpce.  

4.4.3 Účinnost rozkladu modelových látek 

U rozkladu látek můžeme vycházet z určitých teoretických předpokladů. Jedním 
z rozhodujících parametrů molekuly bude její ionizační energie ( I ). Lze předpokládat, že 
molekuly s nižší ionizační energií budou rozkládány účinněji. Pokud se podíváme na 
strukturu sloučeniny, pak vyšší počet substituentů znamená více reakčních míst a tudíž snazší 
rozklad molekuly. Pro prostudování závislosti dodávaného výkonu na účinnost rozkladného 
procesu byly tedy provedeny série experimentů s modelovými látkami toluenem a 
cyklohexanem. 

Tab. 4.3: Hodnoty koncentrací a ionizačních energií modelových látek. 

 Co [ppm] I [kJ/mol] 
Toluen 2 291 8,83 
Cyklohexan 4 034 9,98 

 
Byla proměřena celá řada vzorků, jak metodou SPME, tak i sorpčními trubičkami. Zde se 

při porovnání dosažených výsledků ukázalo, že metoda SPME není pro takováto měření 
vhodná. Výsledky se odlišovaly od stanovení sorpčními trubičkami v řádu jednotek až desítek 
procent. Problémem je zejména tvorba celé řady dalších sloučenin, rovnováha se posouvá na 
stranu produktů, toluen je sorbován méně. Pro kvantitativní hodnocení tedy nejsou tato 
měření plně využitelná. Prezentovány jsou tedy experimenty se sorpčními trubičkami. Jak lze 
vidět na obr. 4.26, v rozsahu výkonu 43 až 86 J/s (tedy charakteristická hustota energie 650 až 
1 350 J/l) stoupá účinnost zařízení pro toluen v intervalu 55 až 83 % a pro cyklohexan 
v intervalu 38 až 62 %. Je tedy možno říci, že tato závislost je s určitou tolerancí dle těchto 
výsledků lineární a s dvojnásobným nárůstem výkonu dochází k nárůstu účinnosti v případě 
toluenu o 50 %, u cyklohexanu o 60 %. Tyto výsledky jsou v korelaci s uvedenými hodnotami 
ionizačních energií, toluen je rozkládán více, než cyklohexan s vyšší ionizační energií. Tato 
měření by mohla být dále porovnatelná s lineární závislostí generace oxidu uhelnatého na 
výkonu (viz. obr. 4.22). Zde se nabízí možnost stanovení výtěžnosti CO a CO2. I když bylo 
měřením GC/MS detekováno velké množství oxidu uhličitého, jeho kvantifikace nebyla 
možná. Stanovili jsme pouze relativní koncentrace v závislosti na objemové koncentraci 
kyslíku v odplynu, ne však absolutní hodnoty, proto byla spočítána pouze výtěžnost CO, dle 
rovnice: 

[ ] 100
7

%
O

CO
CO C

C
X X

X
=    ,                                                                                   (4.12) 

kde 
XCOC je koncentrace CO nebo CO2, faktor 7 je pouze přepočet podle atomů uhlíku v dané 

molekule. Výtěžnost je pro toluen a výkon 43 až 86 J/s v intervalu 7 až 13 %. Lze tedy 
očekávat, že dominantnějším produktem bude CO2. Efektivnějším by tedy bylo z tohoto 
pohledu kvantitativní stanovení oxidu uhličitého.  
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Obr. 4.26: Průtok nosného plynu 4 l/min, počáteční koncentrace toluen 2 291 [ppm], cyklohexan 4 

034 [ppm]. 

Pro výpočet parametru β  byly vyneseny závislosti záporného přirozeného logaritmu 
poměru koncentrace látky a její počáteční koncentraci vůči hustotě energie a proloženy 
lineární regresí. Hodnoty β  jsou tedy pro toluen s počáteční koncentrací 2 291 [ppm] 762 J/l 
a pro cyklohexan s počáteční koncentrací 4 034 [ppm] 1 312 J/l. 

Pokud bychom provedli experimenty s nestejnou počáteční koncentrací látky, došlo by jak 
ke změně hodnoty parametruβ . Otázka však je, zda při vyšší počáteční koncentraci bude 
účinnost zařízení vyšší či nižší. Zde se teorie rozcházejí. Záleží zejména na dostatečném 
množství energie dodávané na rozkladné procesy. Pokud je dostatek energie, mělo by i při 
zvýšení koncentrace dojít k zvýšení celkové účinnosti [52]. Na druhé straně řada autorů 
prezentuje výsledky, ze kterých lze učinit závěr, že se stoupající počáteční koncentrací se 
účinnost rozkladu snižuje. Tento jev je vysvětlován kinetikou tvorby radikálů a jejich 
reakčními mechanismy v plazmatu [53]. 
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Obr. 4.27: Průtok nosného plynu 4 l/min, počáteční koncentrace toluen 2 291 [ppm], cyklohexan 

4 034 [ppm]. 
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Byly také provedeny experimenty, kterými jsme se pokusili stanovit účinnost zařízení 
v závislosti na složení nosného plynu. Tyto vzorky byly získány metodou SPME a lze říci, že 
ukázaly kladný vliv obsahu kyslíku v plynu na celkovou účinnost. Nárůst byl však jen řádově 
několik procent, pro rozsah kyslíku v řádu 4 až 60 %. Proto tato experimentální data 
neuvádím, bude třeba pokusy zopakovat s využitím metody, kterou bude možno lépe 
vyhodnotit kvantitu analytů. Většina obdobných měření provedená na různých pracovištích 
potvrdila vysokou účinnost kyslíku pro rozklad látek. Konkrétně pro výboj GlidArc a 
modelovou látku toluen můžeme uvést např. práci Bo a kol. [54], kde lze také nalézt odkazy 
na další studie zabývající se touto problematikou. 
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Obr. 4.28: Průtok nosného plynu 2,8 l/min, počáteční koncentrace 3147 [ppm]. 

Při další měřeních jsme se pokusili vyhodnotit celkovou konverzi vyšších uhlovodíků na 
nižší uhlovodíky a produkty, které již nebylo možno metodou GC/MS detekovat. Vyhodnotili 
jsme sumu všech píků (s výjimkou oxidu uhličitého), které se během extrakce nasorbovaly na 
vlákno v závislosti na koncentraci kyslíku v nosném plynu. Tyto experimenty byly prováděny 
několikrát s využitím dvou typů vláken CAR/PDMS/DVB a CW/DVB. Výsledky však 
nedávají jednoznačnou představu o míře takovéto konverze. Vzhledem k tomu, že s rostoucím 
množstvím kyslíku dochází ke generaci většího množství polárních sloučenin, mění se 
rovnováha na vlákně. Graf sestrojený z dat získaných ze dvou experimentálních sérií je na 
obr. 4.28. Z těchto výsledků získaných sorpcí na vlákno CW/DVB můžeme usoudit na 
výraznější konverzi vyšších uhlovodíků, pokud je v nosném plynu přítomen kyslík. Ostatní 
data jsou irelevantní v důsledku vysoké nepřesnosti stanovení koncentrací. 

4.4.4 Stanovení dominantních produktů rozkladu a mechanismu rozkladu toluenu   

Vyhodnocení měření získaných pomocí CW/DVB vláken měla směřovat ke kvalitativnímu 
i kvantitativnímu vyhodnocení konkrétních produktů rozkladu toluenu. Podmínky 
experimentů byly následující: celkový průtok 2,8 l/min, koncentrace 3 147 ppm, výkon 86 J/s.  
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Obr. 4.29: Generace primárních kyslíkatých produktů rozkladu toluenu. 
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Obr. 4.30: Generace sekundárních kyslíkatých produktů rozkladu toluenu. 
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Obr. 4.31: Generace dusíkatých produktů rozkladu toluenu. 
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Byla identifikována celá řada sloučenin, které byly rozděleny do systematických celků dle 
struktury molekuly. Jejich relativní množství pak byla vynesena do grafu v závislosti na 
objemové koncentraci kyslíku v nosném plynu. Prezentovány jsou pouze ty, které se podařilo 
stanovit s dostatečnou přesností a jistotou. Nejdominantnějšími vysokomolekulárními 
produkty rozkladu byly 3-fenyl(methoxy)benzaldehyd, 4-nitrobenzaldehyd, 4-nitrofenol, 
benzenacetaldehyd, benzaldehyd, 3-methyl-4-nitrofenol, 2-methylfenol, neidentifikovaná 
kyslíkatá sloučenina a benzylalkohol. První dva grafy této série dávají představu o relativním 
množství produktů rozkladu se substituenty obsahujícími kyslík bez přítomnost dusíku 
v molekule. Všechny tyto sloučeniny se daly rozdělit na dvě skupiny: v grafu 4.29 jsou ty 
sloučeniny, které vykazovaly vysokou koncentraci při nízké koncentraci kyslíku. V tomto 
prostředí, kdy je molekula toluenu rozkládána méně, tak vznikají především méně 
substituované deriváty toluenu jako jsou benzylalkohol, benzaldehyd, fenol, 4-methylfenol a 
benzeacetaldehyd. Ostatní kyslíkaté sloučeniny, zejména s methylovými substituenty (2,5-
dimethylbenzaldehyd, 2,4-dimethylbenzaldehyd, 2-methylheptan-4-ol) jsou generovány ve 
větším množství při zvyšujícím se obsahu kyslíku v plynu, čili v reaktivnějším prostředí. 
Kyslíkaté sloučeniny, které jsou zobrazeny v navrženém schématu (viz. níže) jsou také 
prekurzorem vzniku celé řady dusíkatých derivátů (např. benzaldehyd → 4-nitrobenzaldehyd 
a 2-nitrobenzaldehyd, fenol → 4-nitrofenol), podíl těchto sloučenin na celkovém množství 
vysokomolekulárních látek v odplynu s rostoucí objemovou koncentrací kyslíku výrazně 
narůstá, jak je vidět z obr. 4.31. 
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Obr. 4.32: Generace CXHY a polyaromatických produktů rozkladu toluenu. 

Rozkladné produkty byly tedy mimo jiné identifikovány pro pochopení reakčních 
mechanismů ve výboji GlidArc. Na obrázku 4.34 je tedy schéma chemického mechanismu 
rozkladu toluenu upravené podle výsledků získaných při chromatografické analýze 
rozkladných produktů. Bylo navrženo [55] několik cest transformace 6-členných cyklů na 5-
členné cykly a na nízkomolekulární sloučeniny a anorganické látky. 

Můžeme říci, že primární reakce na molekule toluenu jsou: radikálová substituce OH 
skupiny na uhlíku C2, nebo reakce na methylové skupině toluenu a vznik benzylového 
radikálu. 
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Obr. 4.33: Generace alifatických produktů a produktů s 5-ti člennými cykly při rozkladu toluenu. 

Benzylový radikál je prekurzorem celé řady kyslíkatých derivátů benzenu a také řady 
sloučenin CXHY jako jsou identifikované bibenzyl, ethylbenzen, styren a xylen. Dalším 
prekurzorem reakcí vedoucích k rozštěpení aromatického jádra je pak 2-methylfenoxy radikál.  

Některé z důležitých produktů spalování toluenu jsou také známy jako prekurzory pro 
tvorbu polyaromatických sloučenin, které jsou zodpovědné za tvorbu sazí. V našem případě 
se jedná o identifikované sloučeniny 3-fenyl(methoxy)benzaldehyd, bibenzyl a naftalen. Při 
analýzách se nepodařilo potvrdit přítomnost kyseliny benzoové ve vzorcích. Vzhledem 
k tomu, že toluen je zcela prokazatelně oxidován na benzylalkohol či benzaldehyd, dala by se 
přítomnost této kyseliny v reaktoru předpokládat. Během analýzy bylo několik píků 
identifikováno jak kyslíkatá sloučenina. Nebylo však možné s dostatečnou přesností říci, zda 
se jednalo právě o kyselinu benzoovou či jinou sloučeninu. Ve směsi produktů bylo nalezeno 
značné množství různých sloučenin s 5-člennými cykly, zejména furan a deriváty furanu jako 
3-methylfuran-2,5-dion a 2-butylfuran, které jsou prvním krokem k rozpadu cyklických 
molekul na necyklické řetězce. Z necyklických sloučenin C2 až C8 byly v malém množství 
identifikovány např. kyselina octová, aceton a acetylen, které jsou pak již posledním krokem 
při rozkladu toluenu na oxidy uhlíku, oxidy dusíku a vodu. 



 
 

74

 
Obr. 4.34: Navržené schéma jednotlivých cest chemických transformací toluenu.  

4.5 Plazma-katalýza 

Hlavním cílem experimentů popsaných v této kapitole bylo na daném zařízení prozkoumat 
celkový vliv generace ozónu na průběh rozkladu toluenu, účinnost katalyzačního jádra a 
existenci „synergetického efektu“ pro nalezení optimálních podmínek pro provoz zařízení 
s ohledem na nejnižší možné náklady při současné vysoké účinnosti. Realizace vlastního 
zařízení byla dle v souladu s teorií provedena systémem Plasma-Enhances catalysis in hot 
sito. Katalyzační jádro bylo při experimentech naplněno drobnými peletkami katalyzátoru Cu-
Mn/Al2O3 s vysokou katalyzační účinností. Parametry topení umožňují vyhřívat jádro až na 
300 °C. Testovací látkou byl pro všechna měření s tímto typem atmosférického výboje vybrán 
toluen, aby bylo možné porovnat výsledky s ostatními experimenty provedenými na zařízení 
GlidArc toluen. 
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4.5.1 Stanovení koncentrace modelové látky 

Při využití detektoru MiniRAE ke stanovení koncentrace toluenu bylo zjištěno, že dochází 
k adsorpci látky v jednotlivých částech aparatury. V oblasti plazmatické komory byly zřejmě 
zdrojem těchto problémů plastové části zařízení, v části katalyzačního jádra se pochopitelně 
jednalo o vlastní katalyzátor s velkým aktivním povrchem. Záznam koncentrace toluenu 
měřené pomocí analyzátoru je ukázán na obr. 4.35, detektor MiniRAE byl zapojen za 
katalyzační jednotku. 
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Obr. 4.35: Záznam koncentrace toluenu měřený analyzátorem VOC. 

Po zapojení okruhu s toluenem bylo potřeba přibližně 50 minut celý systém saturovat 
toluenem, abychom dosáhli pouze mírného nárůstu hodnoty koncentrace. Je patrné, že i při 
stabilní vstupní koncentraci toluenu dochází v záznamu k mírnému lineárnímu nárůstu 
koncentrace. Tento fakt jsem brala v úvahu při vyhodnocování výsledků a výpočtem jsem 
určovala přesnější hodnoty snížení koncentrace. Po ustálení koncentrace toluenu (přibližně 
50-tá minuta) bylo teplotně aktivováno katalyzační jádro a jak je vidět z grafu 4.35, docházelo 
v této fázi k uvolnění velkého množství adsorbovaného toluenu. Hodnotu koncentrace toluenu 
v systému bylo tedy možno určit až po dalších 30 minutách. Na grafu lze také pozorovat efekt 
zapálení výboje, odečíst hodnotu koncentrace lze přibližně po 15 minutách od jeho zapálení. 

4.5.2 Generace a vliv ozónu na rozkladný proces 

Ozón bývá průmyslově, či laboratorně generován zejména zařízeními založenými na 
dielektrickém bariérovém výboji. Lze tedy očekávat, že popisované experimentální zařízení 
bude také významným zdrojem této aktivní částice. Produkce aktivních částic a oxidantů, 
jakým je například ozón, je pak velmi důležitým faktorem při katalytické oxidaci [56]. Ozón, 
který se adsorbuje na povrchu katalyzátoru je rozkládán na molekulární kyslík a vysoce 
aktivní atom kyslíku. Jak je možno zjistit v tabulce 4.4, ozón vzniká ve směsi O2/N2 několika 
reakčními mechanismy. Polovina ozónu vzniká reakcí číslo 5 excitované molekuly dusíku 

*
2N  a třetina reakcí excitované molekuly *

2O , destrukce ozónu je pak nejvíce zapříčiněna 
reakcí vzniku molekuly NO a následně reakcí na povrchu katalyzátoru. 

aktivace 
katalyzátoru 

zapálení 
výboje 

lineární 
nárůst 

vypnutí 
výboje 
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Tab. 4.4: Reakční mechanismy vzniku ozónu a oxidů dusíku ve vzduch, koronový výboj. [57] 

 
Kde ek  je rychlostní konstanta pro electron-impact reakce vyjádřená vztahem: 

 ∫
∞

=
thue df

m
euk ννννσ 2/1

0 )()(2 ,                                                                     (4.13) 

kde ν je kinetická energie elektronu, thu je prahová energie dané reakce, kde e je náboj 
elektronu, m hmotnost elektronu, ( )νσ  značí účinný průřez, a ( )νf  je pak rozdělovací 
funkce rychlosti elektronů.  

V našem experimentu byla koncentrace ozónu zaznamenávána analyzátorem ozónu API, 
založeném na principu absorpce UV záření. Výstup pro měření hodnot byl umístěn 5 cm za 
plazmatickou komoru. Na grafu 4.36 jsou pak prezentovány výsledky měření. Jak je vidět, 
nárůst koncentrace ozónu je v celé zkoumané oblasti lineární (charakteristická hustota energie 
ε  v rozsahu 2,3 až 21,2 J/l).  
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Obr. 4.36: Koncentrace ozónu pro konstantní průtok, maximální dodaný výkon 41,6 W. 

Rozsah koncentrace ozónu byl 10 až 60 ppm. Vzhledem ke zdravotním riziku ozónu [58] je 
tedy třeba také kontrolovat, zda se ozón při reakcích spotřebovává a ekologicky nezatěžuje 
upravený vzduch, protože teplotní stabilita ozónu je až 523 K. Zde se ukazuje jako vhodné 
řešení právě kombinace s katalyzátory obsahujícími kovové oxidy, které se vyznačují 
vysokou schopností ozón rozkládat. Jako nejvýhodnější je pak doporučována kombinace 
vzácných kovů jako je platina, paladium nebo oxidů přechodných kovů jako je mangan či 
kobalt s materiálem typu Al2O3, TiO2, zeolit nebo aktivní uhlí [45]. 

4.5.3 Účinnost rozkladu toluenu 

Vlastní měření účinnosti celého zařízení bez aktivace katalyzačního jádra jsou na grafu 
4.37. Účinnost rozkladu narůstá lineárně s rostoucím výkonem. Pokud byl toluen rozkládán 
pouze plazmatem, bylo dosaženo nejvyšší účinnosti 10,8 % při maximální hodnotě výkonu. 
Při kombinaci plazmatu spolu s katalyzátorem byla za jinak shodných podmínek nejvyšší 
dosažená účinnost 22,8 %. 
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Obr. 4.37: Účinnost rozkladu toluenu v závislosti na dodávaném výkonu. 
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Jedná se tedy o markantní nárůst i při teplotě 16 °C, bez nutnosti aktivace katalyzátoru 
zvýšenou teplotou. Je však třeba zdůraznit, že samotný katalyzátor při teplotě 16 °C 
nevykazuje žádnou schopnost aktivně rozkládat toluen. Určujícím faktorem jsou tedy aktivní 
částice vznikající v plazmatickém výboji, jako je například ozón. Ten pak hraje podstatnou 
roli nejen při rozkladu látek v samotném plazmatu, ale i při následných reakcích a disociacích 
molekul na povrchu katalyzátoru. Zde se tedy jednoznačně projevuje popisovaný 
synergetický efekt.  
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Obr. 4.38: Účinnost rozkladu toluenu v závislosti na teplotě katalyzačního jádra.  

Další série experimentů byly zaměřeny na studii efektivnosti katalýzy při vyšší teplotě. 
Byly tedy provedeny testy účinnosti aparatury s využitím samotného katalytického jádra 
zahřívaného na maximálně 300 °C bez zapáleného plazmatu a poté testy se současnou 
aktivací plazmatu i katalyzátoru. Všechny tyto experimenty byly provedeny při proudu 
2,5 mA a napětí 17,8 kV. Vstupní koncentrace toluenu byla konstantně na 45 ppm. Z 
výsledků těchto testů, které jsou zobrazeny na obrázku 4.39, lze usuzovat, že největšího 
synergetického efektu současného působení plazmatu a katalyzátoru bylo dosaženo při 
nízkých teplotách. Pro přehlednější vyhodnocení tohoto jevu byla zavedena veličina faktoru 
synergetického efektu synF  vycházejícího ze vzorce: 

katalýzaplasma

katalýzaplasma
syn EE

E
F

+
= +    ,                                                                                (4.14) 

kde E  je účinnost rozkladu. Pokud jsou hodnoty synF  větší než 1, jedná se o kladný 

synergetický efekt, pokud jsou menší než 1, je tento efekt zcela potlačen. Domnívám se, že 
takto je zřetelněji vidět nárůst tohoto efektu se stoupajícím výkonem a jeho postupný pokles 
při vzrůstající teplotě způsobený zřejmě destrukcí aktivních částic. Nejvyšší účinnosti 
rozkladu - přibližně 96 % pak bylo dosaženo při teplotě katalyzátoru 300 °C, při této teplotě 
však je již téměř zanedbatelná účinnost vlastního plazmatického výboje. 
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Obr. 4.39: Číselné hodnoty synergetického efektu pro rozsah teplot a výkonu. 

4.5.4 Energetická spotřeba a účinnost 

Jedním z podstatných úkolů bylo definovat spotřebu elektrické energie obou zařízení tak, 
aby bylo možno z takto získaných hodnot určit energetické účinnosti všech procesů a 
posoudit efektivitu celého zařízení nejenom z hlediska účinnosti, ale také finanční náročnosti 
provozu. Grafy na obr. 4.40 dávají jistou představu o spotřebě elektrické energie při provozu 
obou zařízení při různých podmínkách. Energetická náročnost celého zařízení je zapříčiněna 
zejména vysokou spotřebou energie na vyhřívání katalytického jádra. 
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Obr. 4.40: Energetická náročnost katalyzačního jádra při rostoucí teplotě a plazmatického výboje při 

vzrůstajícím proudu. 

Obr. 4.41. pak ukazuje vztah mezi hodnotou dodávaného výkonu a energetickou účinností 
při teplotě 16 °C. Lze říci, že zatímco při využití pouze plazmatu dochází při zvyšování 
účinnosti rozkladu (rostoucím výkonu) k velkému poklesu energetické účinnosti zařízení, při 
současném využití plazmatu a katalyzátoru je tento vztah podstatě konstantní funkcí. A lze 
tedy dosáhnout vyšší efektivnosti celého zařízení i bez aktivace katalyzačního jádra.  
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Obr. 4.41: Energetická účinnost zařízení. 

Obr. 4.42 pak definuje spotřebu energie v těch experimentech, při kterých bylo katalyzační 
jádro vyhříváno. Vzhledem k tomu, že spotřeba elektrické energie pro tepelnou aktivaci 
katalyzátoru je ve srovnání se spotřebou pro generaci plazmatu poměrně vysoká, nedosahuje 
tedy energetická účinnost při zvýšených teplotách takových hodnot, jako v případě testů při 
pokojové teplotě. Rozkladný proces (při experimentech s vyhřívaným jádrem) je však 
energeticky jednoznačně nejúčinnější při teplotě okolo 200 °C, kde můžeme na grafu vidět 
lokální maximum křivek. Účinnost rozkladu (viz obr. 4.38) je přitom jen o několik procent 
nižší než při teplotě 300 °C, při které je již proces velmi energeticky náročný, vidíme 
evidentní pokles energetické účinnosti. 
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Obr. 4.42: Energetická účinnost zařízení pro různé teploty katalyzátoru. 

Závěrem je možno konstatovat, že jako efektivnější řešení se dle studií ukazuje uspořádání 
aparatury Plasma-Driven. Zde jsou ale kladeny velké nároky zejména na kvalitu a vlastnosti 
katalyzátoru [59]. Pokud bychom měli zhodnotit výsledky z prezentovaných experimentů, 
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můžeme říci, že nejvyšší účinnosti rozkladu – 96 % bylo dosaženo při využití katalyzační 
jednotky i aktivního plazmatu při teplotě katalyzátoru 300 °C, napětí 17,5 kV, proudu 
2,5 mA, a energetické účinnosti 1,6 g/kWh. Katalyzátor vykazuje velmi vysokou schopnost 
rozkladu toluenu, synergetický efekt je zřetelnější zejména při nižších provozních teplotách. 
Vzhledem k tomu, že vlastní účinnost rozkladu plazmatického zařízení byla nízká, bylo 
možno důkladněji prostudovat zmíněný synergetický efekt. Ve shodě se studií H. Einaga jsme 
také potvrdili dominantní roli ozónu pro rozkladný proces, a to zejména při nízkých 
provozních teplotách [60]. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této práce byla charakterizace základních parametrů klouzavého obloukového 
výboje a studium využitelnosti plazmových výbojů za atmosférického tlaku pro aplikaci 
v oblasti rozkladu organických látek. Bylo provedeno mnoho experimentálních měření, 
jejichž výsledky byly publikovány v řadě sborníků a časopisů (viz. publikace). Experimenty 
zabývající se kombinací technologie plazmatu a katalýzy byly z praktického důvodu 
provedeny na reaktoru doutnavého atmosférického výboje, všechny ostatní pak na aparatuře 
GlidArc. Jako modelové látky byly vybrány toluen, hexan a cyklohexan, koncentrace těchto 
látek se pohybovala v rozmezí stovek až tisíců ppm pro konkrétní měření.   
První část experimentů byla orientována na měření vedoucí k pochopení vlastní podstaty 
výboje klouzavého obloukového výboje a k jeho charakterizaci nutné pro jeho technologické 
aplikace. Byly stanoveny elektrické charakteristiky výboje. Aplikovaný rozsah napětí pro 
generaci stabilního výboje byl 2,0 až 2,6 kV, proud 0,018 až 0,039 A, hodnota zápalného 
napětí je 2,55 kV, průrazné napětí vzhledem k vzdálenosti elektrod 3,64 kV/mm. Výkon 
dodávaný do systému se tedy pohyboval v rozmezí 36 až 89 W. Ze získaných dat a teorie bylo 
také stanoveno napětí na elektrodách výboje, které by se mělo pohybovat v intervalu 0,3 až 
1,5 kV. 

Vysokorychlostní kamerou Olympus byla provedena analýza vývoje plazmového vlákna 
v čase. Jak se ukázalo, elongace a tvar vlákna jsou silně ovlivněny zejména množstvím 
dodávaného výkonu a intenzitou proudění nosného plynu. Snímkovací frekvence 
pořizovaných záznamů byla v rozsahu 2 000 snímků za sekundu. Na záznamech byl 
jednoznačně zachycen celý vývoj vlákna v čase, od elektrického průrazu výboje, přes expanzi 
vlákna až po jeho přetržení. Byla stanovena hodnota charakteristického času vzniku oblouku 

iτ , který je pro naše zařízení v rozmezí 3 až 10 µs, dle experimentálních podmínek. Detailním 
prostudováním obrazových záznamů jsme také dospěli k závěru, že vzájemné interakce a 
pohyb částic reprezentovaných v tomto případě viditelným zářením plazmatu, odpovídá 
doutnavému výboji. Zatímco celkově pohlížíme na tento typ plazmatu jako na výboj doutnavý 
(odpovídající elektronové, vibrační teploty a další charakteristiky), fyzikální parametry 
termální části výboje GlidArc se naopak blíží spíše obloukovým výbojům generovaných za 
atmosférického tlaku. Na několika záznamech jsme zachytili nerovnoměrnost v šíření 
plazmového oblouku na obou elektrodách. Pro tento jev bylo nalezeno vysvětlení v nestejné 
geometrii elektrod, případně nerovnoměrném proudění plynu mezi elektrodami v reaktoru. Ze 
záznamů výboje bylo také možno sledovat průběh elongace plazmového vlákna v čase a 
rychlost vývoje plazmového vlákna. Dále byly také stanoveny hodnoty energie rozptýlené na 
jednotku délky či plochy plazmatu. Všechny tyto parametry jsou v přímé souvislosti 
s experimentálními podmínkami, a v mnohém vypovídají o typu generovaného plazmatu a 
možnostech jeho aplikace. Jak se ukázalo, maximální délka plazmového vlákna je v úzkém 
vztahu s rychlostí proudu plynu protékajícího mezi elektrodami, pro rozsah průtoku 9 až 
85 m/s jsou její hodnoty 2,10 - 1,53 cm. Zvýšení energetické dotace z 54 na 86 J/s pak 
znamená dostatek energie pro udržení rovnováhy a maximální délka oblouku roste v intervalu 
1,25 až 2,10 cm. Doba existence plazmového vlákna se pak exponenciálně snižuje 
s množstvím proudícího pracovního plynu. Plazma je rychleji ochlazováno, vytváří se 
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nerovnovážný stav a plazma se stává netermální. Naopak zvýšení výkonu z 54 na 86 J/s vede 
k poklesu hodnoty doby existence oblouku o z 26 na 1,6 ms. Jedním z energetických  
parametrů, který se ve studiích týkajících se rozkladu látek v plazmochemických zařízeních 
objevuje velmi často je energie rozptýlená jednotku délky či plochy plazmatu. Proto byly 
v závislosti na podmínkách výboje stanoveny pro naše experimentální zařízení i tyto hodnoty. 

Druhá část experimentů již byla zaměřena na studium rozkladu vybraných modelových 
látek v plazmatu. Nejdříve byly metodou hmotnostního úbytku stanoveny koncentrace 
toluenu, hexanu a cyklohexanu v nosném plynu pro potřeby dalších experimentů. Tyto látky 
pak byly v dané koncentraci přiváděny nosným plynem (kyslík a dusí k v definovaném 
poměru) do reaktoru. Protože při nedokonalém spalování dochází ke generaci celé řady 
produktů, pokusili jsme se kvantitativně popsat nežádoucí nízkomolekulární produkty 
rozkladných procesů v plazmatu, jako jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý a vodík v závislosti na 
podmínkách výboje. Prvním úkolem bylo prostudovat generaci oxidů dusíku v závislosti na 
parametrech výboje bez přítomnosti stopových množství VOC. Je zřejmé, že závislost 
množství NO na objemové koncentraci kyslíku má lokální maximum pro koncentraci 20 až 
40 %. V souladu s předpokladem dochází k mírnému nárůstu koncentrace NO2. Produkce NO 
i NO2 roste lineárně se zvyšujícím se výkonem. Vyhodnocením série experimentů směřujících 
k objasnění vlivu složení nosného plynu na koncentraci nízkomolekulárních produktů 
spalování za přítomnosti stopových množství VOC bylo zjištěno, že příměs organické látky 
v nosném plynu vede ve všech případech ke snížení koncentrace NO. Naopak koncentrace 
NO2 se s příměsí VOC poměrně výrazně snižuje. Byly také proměřeny závislosti složení 
nosného plynu na generaci CO. Množství CO se s zvyšujícím poměrem O2/N2 lineárně 
snižuje, tento efekt je možno vysvětli oxidací CO na CO2 díky vyšší objemové koncentraci 
kyslíku. Další experimenty definovaly vliv zvyšujícího se výkonu na koncentraci 
nízkomolekulárních produktů. Vysoká hustota energie vedla k produkci vysokého množství 
oxidů dusíku. Nárůst energetické dotace z 43 na 86 W má za následek výrazné zvýšení 
koncentrace NO o 290, 690 a 1 230 % u toluenu, hexanu a cyklohexanu. Závislosti jsou jak 
pro experimenty bez i s příměsí VOC v podstatě lineární. V případě NO2 se jedná o nárůst 
o 170 % pro toluen, 80 % pro hexan a 120 % pro cyklohexan. Experimentální výboj GlidArc 
tedy generuje vysoké množství oxidů dusíku, zejména NO. Při rostoucím výkonu se lineárně 
zvyšuje i produkce CO, což je pravděpodobně v korelaci se zvyšující se účinností celého 
rozkladného procesu. Vysoké množství CO přítomné v odplynu při rozkladu VOC rovněž 
nabízí potenciál využití tohoto výboje pro konverzi CO2 na CO a O2. Vzhledem k tomu, že 
cílem těchto měření bylo nalézt vhodné podmínky pro snížení generace všech těchto 
nízkomolekulárních produktů, není možno jednoznačně určit složení plynu vhodné pro vlastní 
rozkladný proces, protože z ekonomického hlediska je velmi nevýhodné dotovat plyn 
vysokým množstvím kyslíku. Snížení emisí těchto plynů je v podstatě nejvýraznější při 
vysokém obsahu kyslíku - 87,5 %, čehož však nelze z praktického hlediska pro využití 
v průmyslu využít. 

Následující experimenty byly zaměřeny na studium účinnosti zařízení pro modelové látky 
toluen a cyklohexan a vznik vysokomolekulárních produktů při rozkladu toluenu za využití 
plynové chromatografie. Protože nelze při spalování dosáhnout 100% efektivnosti, budou se s 
jistotou tvořit produkty rozkladu, kterými mohou být jak nízkomolekulární alifatické 



 
 

84

uhlovodíky, tak i aromatické nebo polyaromatické sloučeniny s různými substituenty. Vzorky 
byly odebírány z odplynu pomocí sorpčních trubiček a vláken SPME. Pro potřeby našich 
experimentů byly testovány tři typy SPME sorpčních vláken: Polydimethylsiloxan (PDMS),  
Divinylbenzen/Carboxen/polydimethylsiloxan (CAR/PDMS/DVB) a Carbowax/divinylbenzen 
(CW/DVB). Stanovením sumy látek sorbovaných na vlákně a jejich selektivity bylo možno 
určit nejvhodnější vlákno pro další experimenty. Za základě všech těchto měření bylo pro 
další analýzy vybráno vlákno CW/DVB, protože výsledky získané z tohoto vlákna nabízely 
díky vyššímu počtu zachycených analytů možnost detailnějšího prostudování rozkladných 
procesů. Protože je při měření s vlákny SPME velice důležité ustanovit rovnováhu mezi 
vzorkem a materiálem vlákna, stanovili jsme experimentálně pro toluen a cyklohexan 
závislost množství sorbované látky na čase. Koncentrace jak toluenu tak i cyklohexanu 
v odplynu je v podstatě konstantní již po 2 minutách sorpce. Pro stanovení vlastní účinnosti 
rozkladu modelových látek byla proměřena celá řada vzorků, jak metodou SPME, tak i 
sorpčními trubičkami. Zde se při porovnání dosažených výsledků ukázalo, že metoda SPME 
není pro takováto měření vhodná. Problémem je zejména tvorba celé řady dalších sloučenin, 
rovnováha se posouvá na stranu produktů. Prezentovány jsou tedy experimenty využívající 
pro odběr vzorku sorpční trubičky. V rozsahu výkonu 43 až 86 J/s pak stoupá účinnost 
zařízení pro rozklad toluenu v intervalu 55 až 83 % a pro cyklohexan v intervalu 38 až 62 %. 
Lze tedy říci, že tato závislost je s určitou tolerancí dle těchto výsledků lineární a 
s dvojnásobným nárůstem výkonu dochází k nárůstu účinnosti v případě toluenu o 50 %, u 
cyklohexanu o 60 %. Výsledky jsou v korelaci s hodnotami ionizačních energií, toluen je 
rozkládán více, než cyklohexan s vyšší ionizační energií. 

Detailní chromatografickou analýzou odplynu při rozkladu toluenu ve vzduchu byla 
identifikována celá řada sloučenin, které byly rozděleny do systematických celků dle 
struktury molekuly. Uvedeny jsou však pouze ty, které se podařilo stanovit s dostatečnou 
přesností a jistotou. Nejdominantnějšími vysokomolekulárními produkty rozkladu byly          
3-fenyl(methoxy)benzaldehyd, 4-nitrobenzaldehyd, 4-nitrofenol, benzenacetaldehyd, 
benzaldehyd, 3-methyl-4-nitrofenol, 2-methylfenol, neidentifikovaná kyslíkatá sloučenina a 
benzylalkohol. Koncentrace různých sloučenin byly vyhodnoceny v závislosti na objemové 
koncentraci kyslíku v nosném plynu. V odplynu rozkladu toluenu byla potvrzena generace 
velkého množství produktů se substituenty obsahujícími kyslík bez přítomnost dusíku 
v molekule. Všechny tyto sloučeniny se daly rozdělit na dvě skupiny, a to na látky, které 
vykazovaly vysokou koncentraci při nízké koncentraci kyslíku, tedy méně substituované 
deriváty toluenu jako jsou benzylalkohol, benzaldehyd, fenol, 4-methylfenol a 
benzeacetaldehyd. Ostatní kyslíkaté sloučeniny, zejména s methylovými substituenty (2,5-
dimethylbenzaldehyd, 2,4-dimethylbenzaldehyd, 2-methylheptan-4-ol) jsou generovány ve 
větším množství při zvyšujícím se obsahu kyslíku v plynu, čili v reaktivnějším prostředí. Tyto 
kyslíkaté sloučeniny, které jsou také prekurzorem vzniku celé řady dusíkatých derivátů (např. 
benzaldehyd → 4-nitrobenzaldehyd a 2-nitrobenzaldehyd, fenol → 4-nitrofenol), podíl těchto 
sloučenin na celkovém množství vysokomolekulárních látek v odplynu s rostoucí objemovou 
koncentrací kyslíku výrazně narůstá. Rozkladné produkty byly tedy mimo jiné identifikovány 
pro pochopení reakčních mechanismů ve výboji GlidArc. Bylo navrženo schéma rozkladu 
toluenu, ve kterém je znázorněno několik cest transformace 6-členných cyklů na 5-členné 
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cykly a na nízkomolekulární sloučeniny a anorganické látky. Lze říci, že primární reakce na 
molekule toluenu jsou radikálová substituce OH skupiny na uhlíku C2, nebo reakce na 
methylové skupině toluenu a vznik benzylového radikálu. Benzylový radikál je prekurzorem 
celé řady kyslíkatých derivátů benzenu a také řady sloučenin CXHY jako jsou identifikované 
bibenzyl, ethylbenzen, styren a xylen. Byl také potvrzen vznik látek, které jsou známy jako 
prekurzory pro tvorbu polyaromatických sloučenin. Jedná se o sloučeniny bibenzyl, naftalen a                 
3-fenyl(methoxy)benzaldehyd. Ve směsi produktů bylo také nalezeno značné množství 
sloučenin s  5-člennými cykly, zejména furan a deriváty furanu 3-methylfuran-2,5-dion a 2-
butylfuran, které jsou prvním krokem k rozpadu cyklických molekul na necyklické řetězce. 
Z necyklických sloučenin C2 až C8 byly v malém množství identifikovány např. kyselina 
octová, aceton a acetylen, které jsou pak již posledním krokem při rozkladu toluenu na oxidy 
uhlíku, oxidy dusíku a vodu. 

Hlavním cílem třetí skupiny experimentů bylo na doutnavém výboji ve spojení 
s katalyzační jednotkou prozkoumat průběh rozkladu toluenu, účinnost katalyzačního jádra a 
existenci „synergetického efektu“, při využití kombinované technologie plazma-katalýza. 
Realizace vlastního zařízení byla v souladu s teorií provedena systémem Plasma-Enhances 
catalysis in hot sito. Produkce aktivních částic a oxidantů je velmi důležitým faktorem při 
katalytické oxidaci. Při experimentech byla rovněž měřena koncentrace ozónu v závislosti na 
výkonu. Nárůst koncentrace ozónu je v celé zkoumané oblasti lineární. Rozsah koncentrace 
byl 10 až 60 ppm. Vlastní účinnost plazmatického zařízení pro rozklad toluenu byla při 
maximální hodnotě výkonu poměrně nízká – 10,8 %. Při kombinaci plazmatu spolu 
s katalyzátorem byla za jinak shodných podmínek nejvyšší dosažená účinnost 22,8 %. Jedná 
se tedy o výrazný nárůst i bez aktivace katalyzátoru zvýšenou teplotou. Je však třeba 
zdůraznit, že samotný katalyzátor při teplotě 16 °C nevykazuje žádnou schopnost aktivně 
rozkládat toluen. Určujícím faktorem jsou tedy aktivní částice vznikající v plazmatickém 
výboji, jako je například ozón. Ten pak hraje podstatnou roli nejen při rozkladu látek v 
samotném plazmatu, ale i při následných reakcích a disociacích molekul na povrchu 
katalyzátoru. Zde se tedy jednoznačně projevuje synergetický efekt plazmatu a katalyzátoru. 
Další série experimentů byly zaměřeny na studii efektivnosti katalýzy při vyšší teplotě. 
Provedeny byly testy účinnosti aparatury s využitím samotného katalytického jádra 
zahřívaného na maximálně 300 °C bez zapáleného plazmatu a poté s aktivovaným výbojem. 
Výsledky těchto testů ukazují, že největšího synergetického efektu současného působení 
plazmatu a katalyzátoru bylo dosaženo při nízkých teplotách. Nejvyšší účinnosti rozkladu,  
přibližně 96 %, pak bylo dosaženo při teplotě katalyzátoru 300 °C, zde je však třeba upozornit 
na vysokou energetickou náročnost zařízení při vyšších teplotách. Vzhledem k tomu, že 
spotřeba elektrické energie pro tepelnou aktivaci katalyzátoru je ve srovnání se spotřebou pro 
generaci plazmatu poměrně vysoká, nedosahuje tedy energetická účinnost při zvýšených 
teplotách takových hodnot, jako v případě testů při pokojové teplotě. Rozkladný proces je 
však energeticky jednoznačně nejúčinnější při teplotě okolo 200 °C. Účinnost rozkladu je 
přitom jen o několik procent nižší než při teplotě 300 °C, při které je již proces velmi 
energeticky náročný. Katalyzátor tedy vykazuje velmi vysokou schopnost rozkladu toluenu, 
synergetický efekt je zřetelnější zejména při nižších provozních teplotách. 
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Závěrem lze říci, že během experimentů byla prostudována celá řada aspektů výboje 
GlidArc a prověřena funkčnost celého experimentálního zařízení. Byly popsány 
nízkomolekulární, i vysokomolekulární produkty rozkladu par toluenu v netermálním 
plazmatickém výboji. Dle získaných výsledků je možné navrhnout dvoukomorový reaktor, 
kombinaci netermálního výboje GlidArc pro snížení generace oxidů dusíku a transient 
(přechodného) GlidArcu pro konverzi nízkomolekulárních uhlovodíků [47]. Další možností je 
aplikace potvrzeného synergetického efektu zařazením katalytické jednotky systémem 
Plasma-Enhances catalysis nebo Plasma-Enhances catalysis in hot sito, která by vedla 
ke zvýšení efektivity celého zařízení a také využití a zároveň i snížení množství reaktivních 
částic, jakým je např. ozón v odplynu [53, 45]. Následující experimenty s výbojem GlidArc 
budou zaměřeny na prověření efektivnosti zařízení při nižších koncentracích modelových 
látek a také na optimalizaci procesů a úpravy celého zařízení dle výše navržených 
technologických metod. Důraz bude kladen také na důslednější kvantitativní popis 
vysokomolekulárních produktů rozkladu a na posouzení toxikologických vlastností těchto 
generovaných látek a jejich vlivu na životní prostředí.  
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Abstract. We investigate the issue of applicability of the solid phase microextraction (SPME) 
in the analysis of volatile organic compounds (VOCs) destruction products in the gliding arc 
discharge. Our research is focused on the measurements with the simple one stage gliding arc 
reactor, applied voltage was varied in the range of 3.5 – 4 kV. As a carrier gas, the dry air and 
its mixtures with nitrogen and oxygen, enriched by toluene, with flow rate of 1000–
3500 ml/min was used. Total decomposition of toluene of 97 % was achieved at the oxygen 
content in carrier gas of 60 %. For measurements with air as a carrier gas, the highest 
efficiency was 95 %. We also tested the SPME technique suitability for the quantitative 
analysis of exhausts gases and if this technique can be used efficiently in the field to extract by-
products. Carbowax/divinylbenzene and Carboxen/polydimethylsiloxane/divinylbenzene fibres 
were chosen for sampling. Tens of various high-molecular substances were observed, 
especially a large number of oxygenous compounds and further several nitrogenous and CxHy 

compounds. The concentrations of various generated compounds strongly depend on the 
oxygen content in gas mixture composition. The results showed that the fiber coated by 
Carbowax/divinylbenzene can extract more products independently on the used VOC 
compound. The Carboxen/polydimethylsiloxane/divinylbenzene fiber is useful for the analysis 
of oxygenous compounds and its use will be recommended especially when the destruction is 
done in the oxygen rich atmosphere. With the higher ratio of oxygen in the carrier gas a 
distinctive decline of CxHy compounds amount have been observed. We also tried to describe 
the significant production of some compounds like benzyl alcohol, benzeneacetaldehyde, even 
in oxygen content is proximate 0 %. Experimental data demonstrated that it is necessary to use 
several SPME fibres for full-scale high-molecular products analysis. 

1.  Introduction 

VOCs (volatile organic compounds) are organic chemical compounds that have high enough vapour 
pressures under normal conditions to significantly vaporize and enter the atmosphere. They are 
sometimes accidentally released from the exhaust of industrial processes into the environment 
contribute strongly to air pollution causing photochemical smog or destruction of the ozone layer as 
well as they can become soil and groundwater contaminants. In recent years, insist on the quality of 
indoor environment as well. Common artificial sources of VOCs include paint thinners, wood 
preservatives or cleaning solvents. Regarding the medical risks, it is known that many VOCs are toxic, 
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several of them are known as human carcinogens [1, 2]. Conventional techniques for the abatement of 
VOCs, such as thermal and catalytic oxidation are widely spread techniques. They are known for their 
ability of total destruction but they suffer from low energy efficiency given the high operating 
temperatures. Technologies based on non-thermal plasmas could offer an alternative and they are 
capable of removal of various pollutants [3]. Moreover, undesirable toxic by-products can be formed.  

Gliding arc discharge (GlidArc) is an interesting possibility to generate a non-thermal plasma 
discharge at the atmospheric pressure [4, 5]. Toluene is used for experiments as a model compound. 
By-products are sampled by SPME and analyzed by gas chromatograph linked to mass spectrometer. 
Our experiments were focused on the analysis of the high-molecular discharge products and total 
conversion measurements. We tested the SPME (solid phase microextraction) technique suitability for 
the discharge exhausts gas analysis and if this technique can be used efficiently in the field to extract 
VOCs by-products. 

2.  Experiment 

2.1.  Plasma source 

The GlidArc is a well-known kind of the plasma discharge. Our plasma reactor consists of a single 
pair of diverging knife-shaped copper electrodes (thickness 1 mm, size 60 mm x 40 mm each), whose 
minimal distance is 0.6 mm. Electrodes are positioned in the fast gas flow. The applied DC voltage 
during our experiments was from 3.5 kV up to 4.5 kV with the discharge current of 35 mA. Gliding 
arc discharge was created in various gas mixtures of nitrogen, oxygen and argon at the atmospheric 
pressure. Just before entering the reactor, carrier gas was enriched by toluene, which was chosen as the 
model VOC. The gas mixture flow rate was 2 800ml/min. The details of the experimental setup are on 
the figure 1. 

 
 

Figure 1. Schematic experimental setup of apparatus as configured 
for measurements and collection of specimens. 

 

2.2.  Solid Phase Microexctraction 

Samples were taken with SPME (Solid Phase Microextraction) fiber, presentive CW/DVB 
(Carbowax/divinylbenzene) recommended for alcohols and polar comp and second CAR/PDMS/DVB 
(Carboxen/polydimethylsiloxane/divinylbenzene) used for gases and other low molecular compound 
sampling. SPME is a relatively new and attractive alternative sampling method. This technique is very 
useful for volatile and semi volatile compounds because it is rapid and simple with no need for organic 
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solvent. The method, with the due calibration, can allow also the quantitative determinations of 
different compounds. SPME has gained a wide spread acceptance as the technique of preference for 
many applications including flavours and fragrances, forensics and toxicology, environmental and 
biological matrices. As well, this technique is powerful for trace analysis of organic pollutants in the 
environment and shows some interesting performances for VOCs sampling in air [6, 7]. For 
quantitative analysis, it is very important to explore the dependence of the analyte mass in the fiber as 
a function of the extraction time.  

The GC/MS separation was performed in a CP-SELECT 624 CB fused silica capillary column. For 
the detection and identification of reaction products an ion trap mass spectrometer (Saturn 2100, 
Varian, Walnut Creek, CA, USA) was used. 

3.  Results 

3.1.  High-molecular products analysis 

The areas of total absorbed high-molecular products of the toluene destruction in the nitrogen – 
oxygen gas mixture (21% O2) are given in the figure 2. Total quantity of absorbed compounds is 
approximately twice time higher if Carboxen/polydimethylsiloxane/divinylbenzene fiber is used for 
extraction, but these experiments also showed that Carbowax/divinylbenzene is better for full-scale 
high-molecular products analysis.  

 

Figure 2. Carrier gas nitrogen, total gas flow 2800 ml/min, applied voltage 4 kV,  
current 35 mA, sampling time 2 min. 

 
We observed tens of various compounds, especially a large number of oxygenous compounds and 

further several nitrogenous and CxHy compounds. The main products of this treatment are 
benzaldehyde, phenol and benzyl alcohol. Increasing content of oxygen gives rise to the formation of 
oxidation products (figure 3), the most abundant being benzaldehyde, obtained by many process, in all 
probability by oxidation of toluene, phenol - can be formed by the partial oxidation of benzene, benzyl 
alcohol or benzeneacetaldehyde. 
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Figure 3. Dependence of several oxygenous compounds quantity on the oxygen concentration, 
total gas flow 2800 ml/min, applied voltage 4 kV, current 35 mA, sampling time 2 min. 

 
Apparently, almost 69 % of total absorbed amount on the fiber is still unexpanded toluene. The 

main nitrogenous products (figure 4) were nitropropanetriol and 1-nitro-2-methylpropane. We also 
remarked some significant CxHy products, see figure 5, like ethylbenzene, which should be produced 
by combining the benzene and ethylene, styrene (commonly produced by catalytic dehydrogenation of 
the ethylbenzene) and bibenzyl, obviously the toluene dehydrocoupled product. For better 
understanding of whole process, some other analysis techniques like optical emission spectroscopy 
will be necessary to use. Then we can come to conclusion about active particles which are important 
for destruction of VOC in GlidArc. 
 

 

Figure 4. Dependence of nitrogenous compounds quantity on the oxygen concentration. 
total gas flow 2800 ml/min, applied voltage 4 kV, current 35 mA, sampling time 2 min. 
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Figure 5. Dependence of CxHy compounds quantity on the oxygen concentration. 
total gas flow 2800 ml/min, applied voltage 4 kV, current 35 mA, sampling time 2 min. 

3.2.  Conversion  

Figure 6 presents the results of the final organic carbon conversion and toluene conversion, sampled 
by CW/DVB fiber. These results showed that the highest removal efficiency for toluene is obtained for 
the experiments with 61 % of oxygen in carrier gas. With raising concentration of O2 in gas flow, 
toluene conversion is increasing up to 97 %. On the other side, if we assume that almost all organic 
by-products are extracted by the fiber, the highest organic carbon conversion is 87 %, it is achieved 
with the 21 % of O2 in carrier gas.  

 

 
Figure 6. Conversion as the function of oxygen concentration, sampling time 5 min. 

4.  Conclusion 

The presented work gives the results about applicability of the solid phase microextraction in the 
analysis of volatile organic compounds destruction in the non-thermal plasma. The concentrations of 
various generated compounds strongly depend on the gas mixture composition. The results showed 
that CW/DVB fiber can extract more products independently on the used VOC compound. With the 
increasing ratio of oxygen in the carrier gas a slight decline of CxHy compounds amount, distinctive 
increasing of oxygenous compounds amount and exiguous growth of nitrogenous compounds have 
been observed. Future experiments will be concerned with the low-molecular products analyses. 
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A new type of DC atmospheric pressure glow discharge combined with thermal catalyst
was applied to the removal of toluene. Our plasma reactor closed in the discharge chamber
consists of a rectangular shaped duct, in which five pins and a plate with spherical craters
are positioned. The inter–electrode distance is 12.7 mm. The discharge was initiated at
high voltage up to 20 kV and applied current up to 3 mA. A Cu–Mn/Al2O3 thermal
catalyst (operated temperatures up to 300 ◦C) is placed in series with a discharge chamber.
In this study, inlet concentration range of toluene was stable at 45 ppm. No influence of the
toluene admixture was observed on the threshold currents. The highest removal efficiency
detected was about 96 % (temperature 300 ◦C; voltage 17.9 kV; current 2.5 mA). The
energy efficiency of the toluene removal process and the existence of a synergistic effect
of the combined application of plasma and catalysis were investigated, with the aim to
operate the catalyst at a lower temperature, i.e. at a lower energy cost. We tried to explain
some plasmochemical processes, such as consignable influence of generated ozone on the
final Volatile organic compounds (VOC) concentration as well.

PACS : 52.77.-j

Key words: electrical discharge, catalyst, volatile organic compounds

1 Introduction

Volatile organic compounds (VOC) originating from the exhaust of industrial
processes and motor vehicles contribute strongly to air pollution causing photo-
chemical smog, enhancement of the greenhouse effect and destruction of the ozone
layer. Regarding the medical risks, it is known that many VOC are toxic, some of
them are proven to be carcinogenic. Conventional techniques for the abatement of
VOC, such as thermal and catalytic oxidation of industrial waste gas are widely
spread techniques because of their ability of total VOC destruction, although both
suffer from low energy efficiency given the high operating temperatures. Technolo-
gies based on non–thermal plasmas could offer a good alternative. They are energy
selective towards merely electrons for the creation of chemical radicals rather than
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heating of the bulk gas, and they are capable of simultaneous removal of various
pollutants [1]. Corona discharges (DC, AC or pulsed), dielectric barrier discharge
in a confined space and others have been tested for these purposes [2]. Yet, none of
those techniques is capable of total VOC destruction. Moreover, undesirable toxic
by–products can be formed. Therefore, efforts are made to further increase the re-
moval efficiency by non–thermal plasma linked with a catalytic unit. It is supposed
that by combining plasma and catalysis, the high efficiency of plasma activation
and the high selectivity of catalyst could result in measurable synergy effect [3].

2 Experimental details

In this work the removal of toluene is studied. Toluene is used mainly as an
octane booster in fuel, as a solvent in paints, printing, and adhesives and to produce
phenol and TNT. It is also used as a raw material for toluene disocyanate, which
is used in the manufacture of polyurethane foam. For all experiments a combined
plasma–catalytic reactor is used as shown in Fig 1. The discharge chamber consists
of a rectangular shaped duct of height 9 mm, width 40 mm and length 200 mm, in
which five pins and a plate with spherical craters are positioned. The inter–electrode
distance is 12.7 mm. A fully detailed description of the setup is found in [4].

Fig. 1. Experimental setup.
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A 1,5 kW electrical heating unit and a Cu–Mn/Al2O3 catalytic unit are placed
in series with the discharge chamber. The catalytic bed has a constant height of
460 mm and is operated from room temperature to 300 ◦C. A piston compressor
delivers a transverse air flow through a water and oil separator (WOS) to the
reactor. The main flow rate, controlled by a mass flow controller, is 133.3 slm. This is
the optimum flow rate determined by the design of the catalytic unit. An additional
air flow of 0,3 slm is sent through a bubbler, filled with liquid toluene. Both air
flows are mixed together just before entering the reactor for treatment. A 30 kV
– 20 mA DC power supply is used to power the discharge. For all experiments,
the inlet concentration of toluene is stable at 45 ppm. Gas samples are taken both
at the exit of the discharge chamber and the exit of the catalytic unit. They are
analysed in–line by a UV total VOC analyser and off–line by gas chromatography.
The role of ozone generation, energy efficiency of the toluene removal process and
the existence of a synergistic effect are investigated, with the aim to operate the
catalyst at a lower temperature, i.e. at a lower energy cost.

3 Results and discussion

In a first experiment the concentration of ozone generated during processes in
the discharge as a function of specific energy density (ε) is determined. The produc-
tion of active species and oxidants as ozone is very important concerning catalytic
oxidation. Ozone adsorbs on the catalyst surface and decomposes to molecular and
highly–active atomic oxygen. These species formed are dominant for toluene oxi-
dation and destruction, especially at low temperature [5]. The ozone concentration
reaches from 10 up to 60 ppm for different specific energy densities, obtained at
a constant flow rate by changing the electric power from 5 W at 9.9 kV to 41.6 W at
16.7 kV. The maximum power is determined by the threshold current for sparking.
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Fig. 2. Specific energy density versus ozone concentration and removal efficiency; tem-
perature 16 ◦C; toluene inlet concentration 45 ppm.
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As we can see from Fig. 2, the ozone concentration increases linearly with in-
creasing energy density ε as well as the removal efficiency of toluene. As far as
toluene has been decomposed by plasma only, the highest possible removal effi-
ciency reaches a value of 10.8 % for a maximum value of ε of about 18 J/l. For the
combination of plasma and catalyst, the highest reached efficiency is 22.8 % under
identical conditions of flow (flow rate, temperature, VOC–concentration) and dis-
charge. This increase of removal efficiency at room temperature (16 ◦C) compared
with the treatment with plasma only, is remarkable because of the absence of cat-
alyst activation by means of increased temperature and the fact that the catalyst,
by itself, does not exhibit any oxidation ability for toluene at this temperature.
Numerous active species generated by the plasma reactor, for example ozone, have
substantial part not only in the material decomposition in plasma by itself but also
in subsequent reactions and dissociations of molecules on the catalyst surface.

The further series of experiments thus focuses on studying the effect of ther-
mal catalyst activation. Device efficiency tests are performed at room temperature
(16 ◦C) with the use of plasma only, next with the use of the catalytic bed heated
up to a maximum of 300 ◦C without any plasma presence and finally with simul-
taneous activation of plasma and catalyst. The results of these tests are presented
on Fig. 3.
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Fig. 3. Removal efficiencies obtained in the discharge at room temperature, only with
catalyst and for the plasma–catalyst combination at different temperatures; toluene inlet

concentration 45 ppm.

All the experiments are performed for maximum electric power set by the thresh-
old current for sparking, i.e. at discharge current 2.5 mA and voltage 16.7 kV. The
toluene concentration at the inlet is kept constant at 45 ppm. From the results
presented on Fig. 3, it is possible to deduce that the biggest synergistic effect of
the simultaneous operation of plasma and catalyst is reached at low temperatures.

Czech. J. Phys. 56 (2006) B1159



H. Grossmannova, D. Neirynck, C. Leys

At room temperature, the efficiency increased from 10.8 to 22.8 % by the use of
the catalyst. The highest removal fraction of approximately 96 % is reached at
a catalyst temperature of 300 ◦C.
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Fig. 4. Specific energy density versus energy efficiency; temperature 16 ◦C, toluene inlet
concentration 45 ppm.

The Fig. 4 and 5 are created for a more exact conception on energy consumption
for single processes. Fig. 4 shows relation between the specific energy density [J/l]
and the energy efficiency [g/kWh] for the experiments at room temperature. It is
clearly seen that for simultaneous use of plasma and catalyst, there is no significant
dependence. However, in the presence of plasma only, the relatively strong decrease
of energy efficiency occurs with increasing specific energy density. This difference
could be explained by the slope of the linear dependences of toluene removal effi-
ciency on ε, presented figure 2. It is seen that the slope for combined treatment is
much steeper than for plasma treatment.
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Fig. 5. Energy efficiencies for the different catalyst temperatures; toluene inlet concen-
tration 45 ppm.

Fig. 5 then shows particular conception of the energy consumption in those
experiments with heating of the catalytic bed. Seeing that the energy consumption
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for the heat activation of the catalyst is relatively high in comparison with the
plasma generation, the energy efficiency does not reach such values at elevated
temperatures as in the case of tests at room temperature. The removal process is
the most energetically effective at 200 ◦C, there is the local maximum of the curves.
The process is very energy demanding at higher temperatures, we can obviously
see a strong decrease of energy efficiency. At the same time there was very high
efficiency of the whole decomposing process (up to 96 %).

4 Conclusion

We tried to investigate a positive DC atmospheric pressure streamer discharge
combined with thermal catalyst for the toluene removal. To the results analysis
obtained from the presented experiments we can say that the highest efficiency
of decomposition – 96 % was reached at simultaneous operation of catalyst and
plasma (catalyst temperature 300 ◦C, voltage 17.9 kV, discharge current 2.5 mA,
energy efficiency 1.6 g/kWh. The catalyst shows very high decomposition ability of
toluene, a synergistic effect is visible especially at lower operation temperatures.
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