
VYSOKÉ UEENÍ TECHNICKÉ V BRNS
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA CHEMICKÁ
FACULTY OF CHEMISTRY

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTｲEBNÍ CHEMIE
INSTITUTE OF PHYSICAL AND APPLIED CHEMISTRY

GENERACE OZÓNU FOTOCHEMICKÝMI PROCESY V CO2
GENERATION OF OZONE BY PHOTOCHEMICAL PROCESSES IN CO2

BAKALÁｲSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Aneta Kucserová

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

Mgr. VTra Mazánková, Ph.D.

BRNO 2018



Fakulta chemická, Vysoké uFení technické v BrnT / Purky｢ova 464/118 / 612 00 / Brno

 

Zadání bakaláｳské práce

Eíslo práce: FCH-BAK1205/2017
 

Ústav: Ústav fyzikální a spotｳební chemie
 

Studentka: Aneta Kucserová
 

Studijní program: Chemie a chemické technologie
 

Studijní obor: Chemie pro medicínské aplikace
 

Vedoucí práce: Mgr. VTra Mazánková, Ph.D.
 

Akademický rok: 2017/18
 
 
Název bakaláｳské práce:
Generace ozónu fotochemickými procesy v CO2

Zadání bakaláｳské práce:

Stanovení  koncetrace  ozónu  produkovaného  pomocí  UV  záｳení  pｳi  rﾉzných  experimentálních
podmínkách.

Termín odevzdání bakaláｳské práce: 21.5.2018

Bakaláｳská práce se odevzdává v dTkanem stanoveném poFtu exempláｳﾉ na sekretariát ústavu. Toto
zadání je souFástí bakaláｳské práce.

 

       

 
Aneta Kucserová

student(ka)  
Mgr. VTra Mazánková, Ph.D.

vedoucí práce  
prof. Ing. Miloslav Pekaｳ, CSc.

vedoucí ústavu  

 

       

 V BrnT dne 31.1.2018    
prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

dTkan  



3 
 

ABSTRAKT 

BakaláUská práce se zabývá mEUením koncentrace ozónu, který byl produkován dielektrickým 
bariérovým výbojem, korónovým výbojem a UV lampou. Také byla mEUena koncentrace 
ozónu v ovzduší. Teoretická část se zabývá základními vlastnostmi ozónu, jeho využitím 
a stanovením koncentrace r]znými metodami. V experimentální části je popsáno generování 
ozónu již zmínEnými výboji.  

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the measurement of ozone concentration, which was produced 
by dielectric barrier discharge, corona discharge and UV lamp. The concentration of ozone in 
the air was also measured. The theoretical part deals with the basic properties of ozone, its use 
and determination of concentration by various methods. In the experimental part, ozone 
generation is described by the above-mentioned discharges. 
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1 ÚVOD 

V současnosti je ozón využíván v mnoha oblastech pr]myslu. Slouží k dezinfekci nástroj] 
v chirurgii či k hojení ran po chirurgickém zákroku, kdy nahrazuje antibiotika. Také je 
využíván ve stomatologii, pUi léčbE zubního kamene. Jeho mikrobicidní účinnost je velká, 
a díky tomu usmrcuje spoustu plísní a bakterií. Využívá se i k dezinfekci pitné a užitkové 
vody nebo k dezinfekci místností. Jeho výhodou je, že má krátký poločas rozpadu, pUi kterém 
nevznikají nežádoucí látky, pouze se rozkládá na kyslík. 

Ozón bývá nejčastEji generován elektrickými výboji, mezi které patUí dielektrický bariérový 
výboj nebo korónový výboj. Dalšími zp]soby generace m]že být UV záUení nebo chemická 
metoda.  

PUedložená práce se zabývá produkcí ozónu z oxidu uhličitého ĚCO2ě a pro porovnání 
z čistého kyslíku. Koncentrace ozónu byla mEUena za r]zných experimentálních podmínek 
a r]znými diagnostickými metodami. Podmínky byly stanoveny pro r]zné pr]toky CO2 
a r]zné reakční časy. Ozón byl také produkován pomocí UV záUení. V r]zných typech výboj] 
(dielektrický bariérový výboj a korónový výbojě docházelo k produkci ozónu a byla 
stanovena jeho koncentrace r]znými metodami. ů to chemickou metodou a spektrofotometrií. 
Dále byla po dobu sedmi mEsíc] mEUena koncentrace ozónu v ovzduší na tUech r]zných 
místech. Byl také pozorován vliv uhlíku pUi generaci ozónu. V teoretické části je popsána 
historie výzkumu ozónu, je popsán jeho vznik, jeho využití a vlastnosti. Uvedeny jsou zde 
také metody stanovení koncentrace ozónu.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Historický náhled na ozón 

V roce 1783 chemik Van Marum zpozoroval, že vzduch v blízkosti jeho elektrostatického 
pUístroje mEl výrazný a charakteristický zápach, když byl vystaven pr]chodu série 
elektrických jisker. Cruickshank v roce 1Ř01 rovnEž upozornil, že plynný kyslík produkuje 
pUi elektrolytickém rozkladu zUedEných kyselin za určitých podmínek stejný zápach. 
Ale nedokázali určit, co ho zp]sobuje. Zatímco Schönbein poznal, že se zápach tvoUí 
ve vzduchu vystaveném výboji jiskUení a v kyslíku generovaném elektrolýzou. Byl také 
vytvoUen pUi určitých procesech autooxidace, hlavnE p]sobením vzduchu na fosfor, 
ale nedokázal určit složení této látky [1]. 

Schönbeinovou hypotézou bylo, že ozón neboli aktivní uhlík se vyrábí se svým elektrickým 
izomerem „antozonem“ rozbitím neutrální molekuly kyslíku.  

         態 蝦  貸      髪  袋          (1) 

To vedlo k rozdElení peroxid] na dvE skupiny, ozonidy a antozonidy a k rozšíUenému 
vyhledávání dvou aktivních elektricky nabitých forem atom] kyslíku. Další hypotézy ohlednE 
složení ozónu nebyly experimentálnE podloženy. Williamson tedy navrhl, že to m]že být 
plynný peroxid vodíku a Baumert zase považoval ozón za oxidovanou formu peroxidu 
vodíku, to znamená H2O3 [1]. 

Becquerel a Freny poprvé dokázali, že kyslík m]že být transformován na ozón, což dokazuje, 
že ozón je alotropní modifikací tohoto prvku. Také provedli pUemEnu kyslíku na ozón 
pr]chodem proudu elektrických jisker plynem, pUičemž byl vzniklý ozón kontinuálnE 
odstraOován roztokem jodidu draselného. Tímto zp]sobem veškerý kyslík v trubici zmizel. 
Andrews, Tait a Soret experimenty dokázali, že alotrop byl ve skutečnosti zkondenzovanou 
formou kyslíku [1]. 

Trubice o objemu (Vě pUipojená k manometru kyseliny sírové a obsahujícího plynný kyslík 
byla vystavena p]sobení jiskrového výboje pUi zaznamenání kontrakce objemu Ěv) 
na manometru. PUi ohUevu trubice na 270 °C byl ozón zničen a plynná smEs pak obsadila sv]j 
p]vodní objem ĚVě. Soret dokázal, že nedošlo ke zmEnE objemu ozonizovaného kyslíku, když 
byl plyn vystaven jodidu draselnému nebo kovovému stUíbru, nicménE byl ozón zničen. 
Ale když byla plynná smEs vystavena terpentýnu, byla pozorována další kontrakce objemu, 
konečný objem byl V-3v, kde (vě byla objemová kontrakce pUi ozonizaci. V d]sledku pokus] 
Soret dospEl k závEru, že molekula ozónu se skládá ze tUí atom] kyslíku, kdy se tUi objemy 
spojují, aby poskytly dva objemy ozónu 

 ぬ  態 噺 に  戴┸ (2) 

jelikož objemová kontrakce Ěvě ozonizace je rovna jedné tUetinE konverze kyslíku na ozón, 
který je následnE absorbován terpentýnem [1]. 
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2.2 Ozón a jeho fyzikální a chemické vlastnosti 

Je to pUírodní plyn a pUirozenE se vyskytuje ve stratosféUe ve výšce 25-35 km nad zemí, 
kde tvoUí tzv. ozonovou vrstvu, která chrání Zemi pUed dopadem ultrafialového záUení.  
Vzduch, který bEžnE dýcháme, obsahuje kyslík ve stabilní formE O2, ale také ozón O3. Díky 
obsahu atom] kyslíku v ozónu se nEkdy nazývá jako aktivní kyslík. Ozón se v pUírodE 
pUirozenE vyskytuje v horských oblastech, u moUe nebo ve vzduchu pUi letní bouUce, po které 
m]žeme cítit jeho charakteristickou v]ni. Ozón je mnoha mezinárodními organizacemi uznán 
bezpečným pUi zpracování potravin Ěmasa, zeleniny, ovoce, atd.ě, je povolen také 
pUi ošetUování povrchu ekologicky pEstovaných potravin Ěbiopotravin). Je potvrzeno, že ozón 
likviduje E. Coli v pitné vodE i ve vzduchu [2]. 

Je složen ze tUí atom] kyslíku. V plynné podobE je bezbarvý, ve vyšší hustotE má modravou 
barvu. V tekuté podobE má tmavE modrou až černou barvu. V pevném skupenství je modrý 
až fialový. Má typickou „elektrickou“ v]ni, která je patrná již pUi koncentracích 0,012 ppm. 
Je vysoce nestabilní a není možné ho skladovat, je tUeba jej vyrábEt na místE dle potUeby. 
Jeho rozpustnost je ovlivnEna teplotou, tlakem a úrovní znečištEní vody. V oblasti UV záUení 
vykazuje absorpci na vlnové délce 255,3 nm Ědíky této vlastnosti je život na Zemi chránEn 
pUed zničujícím záUenímě [3]. V Tabulka 1 jsou uvedeny nEkteré z chemických a fyzikálních 
vlastností ozónu a na Obrázek 1 je zobrazena molekula ozónu. 

Tabulka 1: Fyzikální a chemické vlastnosti ozónu [3]. 

Chemická značka O3 

Bod tání 80 K 

Bod varu 161 K 

Rozpustnost Rozpustný ve vodE 

 

O
+ O

-O
 

Obrázek 1: Molekula ozónu. 

2.3 Vznik a výskyt ozónu 

Vznik ozónu je podmínEn existencí volného atomu kyslíku, který lze získat rozštEpením 
stabilní dvouatomové kyslíkové molekuly. Toho lze dosáhnout dodáním dostatečného 
množství energie napUíklad ultrafialovým slunečním záUením nebo vysokonapE[ovými výboji 
pUi bouUce [4]. 
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Po rozštEpení molekuly O2 dochází následnE k rekombinačnímu procesu, kdy se volné atomy 
kyslíku seskupují zpEt do dvouatomové kyslíkové molekuly, pUičemž nEkteré atomy 
se seskupí do volné vazby o tUech atomech kyslíku. Molekula ozónu O3 je nestabilní 
a po určité dobE se rozpadá na molekulu O2 a atom O. Samotný kyslíkový atom je velmi 
reaktivní. Díky této nestabilitE je ozón velmi silné oxidační činidlo [4]. 

V pUírodE m]že ozón vznikat v atmosféUe pUi bouUce, a to vysokým napEtím a výboji Ěbleskyě. 
Nebo slunečním záUením, zejména ultrafialovým. Fotochemicky vzniká ozón za současného 
p]sobení smogu a záUení. Technicky se ozón vyrábí vysokonapE[ovými výboji ve vzduchu 
nebo v kyslíku, dále ultrafialovými výbojkami Ěhorské slunce) [4]. 

2.3.1 Dielektrický bariérový výboj 

Pro dielektrický bariérový výboj je typická pUítomnost jedné nebo více pevných 
dielektrických bariérových vrstev umístEných mezi kovovými elektrodami. Dielektrická 
bariéra kontroluje distribuci náboje a energii mikrovýboj] na povrchu elektrody. Jako 
materiál pro dielektrikum se nejčastEji používá sklo, kUemičité sklo, keramické 
nebo polymerní materiály. Bariérový výboj m]že vznikat v širokém rozmezí tlak]. Z d]vodu 
pUítomnosti nevodivé bariérové vrstvy je výboj buzen stUídavým napEtím. NapEtí mezi 
elektrodami je obvykle v rozsahu 1-100 kV. Frekvence se pohybuje v intervalu desítek Hz - 
MHz. Prostor mezi elektrodami se vEtšinou pohybuje v rozmezí nEkolika desetin milimetr] 
až k nEkolika centimetr]m v závislosti na požadované aplikaci. Jestliže k dvojici elektrod, 
mezi nimiž se nachází dielektrická bariéra, pUipojíme vysoké stUídavé napEtí s amplitudou 
vEtší než je pr]razné napEtí plynu mezi elektrodami, získáme dielektrický bariérový výboj. 
V tomto pUípadE slouží dielektrická bariéra jako sériovE pUipojený kondenzátor omezující 
elektrický proud v prostoru mezi elektrodami. Elektrický pr]raz v plynu zp]sobí lokální 
nabíjení bariéry, jehož následkem je pokles napEtí v plynu. To po velmi krátké dobE ĚUádovE 
desítky nanosekundě klesne pod pr]razné napEtí plynu a výboj zanikne. K dalšímu výboji 
m]že dojít pouze zvýšením pUiloženého napEtí nebo zmEnou jeho polarity. Z tohoto d]vodu 
se pro napájení bariérového výboje používá stUídavé napEtí [5]. Na Obrázek 2 je uvedeno 
schéma dielektrického bariérového výboje. 

 

Obrázek 2: Schéma dielektrického bariérového výboje [5]. 
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2.3.2 Korónový výboj 

Vzduch je nejčastEjším prostUedkem používaným k pUenosu energie v chladicích a tepelných 
potravináUských procesech. Obvykle se na povrch potravin fouká, aby se zajistilo tepelné 
ošetUení. Sušení, chlazení nebo zmrazení jsou procesy, kterých se týkají tyto konvektivní 
pUenosy tepla. Vzhledem k tomu, že vzduch je pUesto jedním z horších médií pro pUenos tepla, 
vyžadují se vysoké rychlosti pro zajištEní požadovaného tepelného zpracování a zkrácení 
doby trvání procesu. Vyfukování velkých objem] vzduchu pUi vysokých rychlostech 
Ěaž 10 m/s) vede k vysoké spotUebE energie. To je zp]sobeno pUedevším hraničními vrstvami, 
které se tvoUí na povrchu. Nabízejí značnou odolnost proti proudEní tepla. Zlepšovací 
techniky by proto mEly být použity pro zmEnu struktury hraniční vrstvy pr]toku a pro zvýšení 
rychlosti proudEní s minimální spotUebou energie [6]. 

Jedna alternativa spočívá v elektrohydrodynamickém (EHD) zlepšení pUenosu tepla a hmoty. 
EHD je vEtev mechaniky tekutin, která se týká elektrických efekt] síly. Jsou tUi hlavní 
zp]soby, kterými m]že EHD zvýšit konvektivní pUenos tepla s jednou fází, proudEním 
"korónového vEtru", elektroforézou a dielektroforetickými silami. Korónový výboj 
je dosažen, když je mezi dvEma elektrodami s rozdílnými polomEry zakUivení aplikováno 
vysoké napEtí, napUíklad mezi kolíkem a deskou. Vysoké elektrické pole v blízkosti korónové 
elektrody zp]sobuje ionizaci plynu a jeho částečné rozbití [6]. 

Zatímco celý proces je pomErnE složitý, čistý účinek je, že ionty stejné polarity jako korónové 
elektrody se odvádEjí na druhou elektrodu. VytvoUí se prostorový náboj a mezi obEma 
elektrodami proudí elektrický proud. Plynový pohyb je tvoUen ionty generovanými 
v korónovém výboji v blízkosti ostrých elektrod, které se pohybují k zemi. Na jejich cestE 
se tyto ionty srazí s elektricky neutrálním plynem a pUenášejí svou hybnost na tuto jinak 
stacionární hmotu. Schéma korónového výboje je na Obrázek 3  [6]. 

 

Obrázek 3: Schéma korónového výboje [7]. 



13 
 

2.4 Účinky ozónu a jeho vyuţití  

DlouhodobEjší vystavení vysokým koncentracím Ěnad 100 ppmě, zp]sobuje bolesti hlavy 
a nevolnost. Ve svEtE jsou hojnE využívané alternativní léčebné postupy, pUi kterých 
se aplikuje ozón, ty se nazývají Ozonoterapie. V lékaUské praxi se využívá vlastností ozónu 
k léčbE poruch prokrvení, virových, antibakteriálních a mykotických onemocnEní, k aktivaci 
imunitního systému. Moderní transfúzní stanice využívají ozón ke sterilizaci krevních 
konzerv, jako dokonalý nástroj proti pUenosu viru hepatitidy a HIV [8].  

Ozón se využívá pUi parodontitidE, toto využití spočívá v mechanickém odstranEní zubního 
kamene a profesionálním čištEní, současnE s fotodynamickou terapií. PrávE kombinace ozónu 
a fotodynamiky pUekonává v účinku, v mnoha pUípadech antibiotika, jak prokázaly kontrolní 
bakteriogramy. Ozón také eliminuje anaerobní patogeny pUed každou implantací. Využívá 
se v chirurgii k zajištEní nekomplikovaného hojení ran, bez použití antibiotik [ř]. 

2.5 Zatíţení vnitUního ovzduší 

Ozón se vyznačuje výjimečnE silnými oxidačními a dezinfekčními schopnostmi. Pro své 
specifické vlastnosti se již mnoho let využívá k úpravE vody, neutralizaci pach], likvidaci 
bakterií, vir] a plísní. Je využíván v lékaUství, zemEdElství a v moderním chemickém, 
potravináUském, papírenském a textilním pr]myslu [10]. 

ůplikace ozónu pUedstavuje velmi efektivní alternativu k dezinfekci chlorovými pUípravky 
nebo UV záUením. Ozón likviduje i ty patogeny, které jsou v]či p]sobení chlorových 
pUípravk] odolné. KromE toho proniká plynný ozón do všech kout] a skulin i do pór] 
materiál]. Likvidace zápachu spočívá v oxidaci sloučenin, tj. v odstranEní vlastní pUíčiny 
zápachu. Ozón nezanechává toxická rezidua a jeho molekuly tvoUené tUemi atomy kyslíku 
se samovolnE rozkládají na molekuly kyslíku [10]. 

Výjimečných vlastností ozónu lze využít k dezinfekci a dezodorizaci uzavUených prostor 
i jejich zaUízení. ůplikovat lze vyšší koncentrace ozónu za nepUítomnosti lidí, zvíUat a rostlin 
nebo je možné využívat nízkých koncentrací ozónu za bEžného provozu. Výčet aplikačních 
možností je velmi široký - dezinfekce a dezodorizace nemocničních pokoj], čekáren, 
ordinací, hotelových pokoj], veUejných prostor, likvidace plísní v bytech a ve sklepích, 
ochrana skladovaného ovoce a zeleniny pUípadnE dalších potravin Ěsnížení ztrát, prodloužení 
doby uskladnEníě, odstranEní pach] z ovzduší restaurací a kuchyní, odstranEní zápachu 
cigaretového kouUe nejen z ovzduší ale i z nábytku a čalounEní, eliminace zápachu 
organického p]vodu z čističek odpadních vod i dezinfekce a odstranEní zápachu v závErečné 
etapE likvidace následk] povodní a požár] [10]. 

PUi posuzování materiál], které pUicházejí do styku s ozónem, pozorujeme dvE hlediska. 
Jednak je to rozsah poškození daného materiálu oxidačními účinky ozónu a dále vlastní 
schopnost materiálu podporovat nebo katalyzovat rozklad ozónu. VEtšina kov] je silnE 
oxidována ozónem. Korozivní efekt nastává od 2–3 ppm, částečnE za pUítomnosti vlhkosti. 
V určité míUe lze tomuto efektu zabránit napU. lakováním nebo jinou povrchovou úpravou 
kovu. Vhodné kovové konstrukční materiály odolné v]či ozónu jsou nerezová ocel 
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a epoxidovaný hliník, pUi nízkých teplotách odolávají i vysokým koncentracím ozónu. 
Ve vEtšinE pUípad] kovy podporují rozklad ozónu, nEkteré z reakcí jsou katalytické. Účinnými 
katalyzátory jsou napUíklad železo, zinek, rtu[, platina a stUíbro. Za nízkých teplot jsou 
nejlepšími katalyzátory vzácné kovy. Ozón neoxiduje sklo, ani ve styku s ním nepodléhá 
rozkladu. Mohl by to být proto ideální materiál pro výrobu potrubí a r]zných nádob, ovšem 
nevýhodou je jeho kUehkost. Pro vEtší mechanické zatížením lze použít ocel vyloženou sklem. 
Další vhodné materiály jsou nEkteré plasty, a to pUedevším fluorované polymery. Jsou odolné 
v]či ozónu a nepodporují jeho rozklad, proto jsou výhodné pro výrobu potrubí, tEsnEní i jako 
konstrukční materiály. ObzvláštE dobré vlastnosti mají PTFE a polydichlordifluorethylen, jež 
odolávají i vysokým koncentracím ozónu. Tyto polymery se používají i jako povrchová 
úprava ocelových lahví pro uskladnEní koncentrovaného ozónu. PUi nižších koncentracích O3 
mohou být použity také PVC a PE [11]. 

2.6 Uhlíkový cyklus  

Uhlíkový cyklus, který je znázornEn na Obrázek 4, patUí mezi stabilizační cykly na Zemi. Má 
nEkolik dílčích fází a cykl]. NejdUíve to byl pUesun uhlíku ze svEta anorganického, z tehdejší 
atmosféry bohatší na oxid uhličitý do svEta organického fotosyntézou, za vzniku cukr].  
Na tento proces je potUeba energie a to sluneční, kv]li tomu, že proces je endotermický. 
Vzniká také biohmota a současnE je uvolOován kyslík do atmosféry. Vznik živočišné hmoty 
navazuje na vytváUení rostlinné hmoty. V p]vodní atmosféUe se kyslík nevyskytoval, dnes je 
ho v ovzduší 23 %hm. Ten vznikal pUi fotosyntéze z oxidu uhličitého po stovky milion] let. 
Velké množství uhlíku se nachází v sedimentech a jen malá část je obsažena v uhlí [12]. 

 

Obrázek 4: Uhlíkový cyklus [13]. 

Kyslík se v atmosféUe objevil pUed 3 miliardami let, ale jeho koncentrace byla malá. 
Ke zvýšení jeho obsahu došlo pUed asi 2 miliardami let, ve starohorách, kdy v první fázi došlo 
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k redukčním proces]m v ovzduší díky p]sobení primitivních jednobunEčných organism]. 
Jejich vývoj k mnohobunEčným organism]m probíhal jen v moUích a to velmi pomalu 
až došlo ke kambrické explozi. PUed asi 600 miliony let došlo k první kritické koncentraci 
kyslíku v ovzduší, pUibližnE 1 %, která je nezbytná k rozvinutí oxidačního metabolismu 
bunEk. To umožnilo rozvoj anaerobních proces] ve vodE. Proces byl chránEn vodou pUed UV 
záUením. Dosažení druhé kritické koncentrace kyslíku pUed asi 420 miliony let, zajistilo 
takovou koncentraci ozónu v atmosféUe, že ozónová vrstva vytvoUila dostatečnou ochranu 
života na Zemi. Díky tomu se začala rychle rozšiUovat fotosyntéza, která využívala oxid 
uhličitý z ovzduší pro vytvoUení glukózy, která je stavebním kamenem škrob] a uhlovodík] 
ve formE celulózy, která se vyskytuje v rostlinné biohmotE. Rostlinná biohmota se rozložila 
v d]sledku hniloby, kdy je spotUebováván kyslík na oxid uhličitý nebo se dostala do prostUedí 
bez kyslíku. K tomuto došlo kv]li sesuvu p]dy nebo odnesení do moUí, kde na dnE vznikaly 
sedimenty. Uhlík také pUecházel na anorganickou formu v podobE minerál], jako je vápenec, 
nebo v podobE r]zných anorganických sloučenin. Z podzemí a moUe se uhlík z biohmoty 
m]že dostat zpEt do ovzduší pUi zemEtUeseních anebo pUi vulkanické činnosti [12]. 

Snížení intenzity skleníkového efektu v ovzduší vede ke snížení teploty na povrchu ZemE 
a naopak, a to díky zmenšování koncentrace oxidu uhličitého v atmosféUe. Naproti tomu 
intenzita fotosyntézy a vytváUení biohmoty je pUímo úmErná koncentraci oxidu uhličitého 
v ovzduší. Podstatou tEchto proces] je ukládání uhlíku v podzemí pro vytváUení uhlí, fosilních 
paliv a dalších sediment], které obsahují uhlík nebo je to transport uhlíku do ovzduší. Dnes 
dochází k tomuto transportu, díky spalování fosilních paliv. Uhlíkový cyklus slouží nejen 
k vyrovnání teplot na Zemi, ale také pUi fotosyntéze, kdy je oxid uhličitý nezbytný pro zelené 
rostliny, které uchovávají sluneční energii. Celý uhlíkový cyklus má dílčí cykly, z nichž 
každý začíná u jiného zdroje. Ve sloučeninE oxidu uhličitého je uhlík produkován pomocí 
dýchání rostlin a živočich] na pevninách, respirací moUského fytoplanktonu a moUských 
živočich], rozkladem rostlin a živočich] a hoUením. Zatímco je oxid uhličitý spotUebováván 
pUi fotosyntéze v ovzduší i pod vodní hladinou a pUi tvorbE uhličitan] [12]. 

2.6.1 ZmEny v koncentraci oxidu uhličitého v ovzduší 

Za nejménE 420 tisíc let se koncentrace oxidu uhličitého pohybovala v rozmezí od 1ř0 
do 280 ppm a nikdy nepUekročila 300 ppm. Kolísání koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší 
bylo zp]sobeno tím, že se vždy ustanovila rovnováha v určitém období mezi množstvím 
rostlinné vegetace na Zemi, koncentrací oxidu uhličitého s kyslíku. ÚroveO této rovnováhy 
také závisela na intenzitE fotosyntézy. Na začátku orku 2007 dosáhla koncentrace oxidu 
uhličitého v ovzduší 3Ř1 ppm. Toto zvýšení bude i nadále pokračovat, kv]li intenzivní tEžbE 
a spalování fosilních paliv [12]. 

D]sledky zvyšující se koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší pro rostliny, jsou zvýšená 
intenzita fotosyntézy u dUevin. Tato intenzita zvyšuje produkci rostlinné biomasy. Ta zase 
m]že zvýšit celkovou spotUebu vody a minerálních živin. Každá rostlina reaguje na zvýšené 
koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší jinak. To m]že zp]sobit zmEnu druhového složení 
pUirozených porost] s následnými d]sledky na složení hmyzu a dalších živočich]. NEkteré 
druhy plevel] mohou reagovat na zvýšení koncentrace oxidu uhličitého výraznEjším r]stem. 
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NejvEtším spotUebitelem oxidu uhličitého z ovzduší jsou tropické deštné pralesy, které jsou 
zároveO generátorem kyslíku. Následkem úbytku prales] je snižování množství odpaUené 
vody, které je potUebné pro fotosyntézu a tedy k vytváUení rostlinné hmoty odebírající oxid 
uhličitý z ovzduší. Ten vzniká nejen pUi vypalování prales], ale také pUi spálení vytEženého 
dUeva, kdy jsou zbytky ponechány na místE a hnijí. Tím, že se prales neregeneruje, vzniká 
velké množství oxidu uhličitého. D]vodem ničení prales] je tEžba dUeva a získávání p]dy. 
Snížení fotosyntézy vede ke snížení procesu, který koriguje rychlost globálního oteplování. 
Zvýšení globální teploty ZemE vede k extrémním meteorologickým jev]m [12]. 

2.6.2 Globální oteplování a ozónová vrstva, pUízemní ozón 

DUíve pUevládal názor, že freony zp]sobují zeslabování ozónové vrstvy, avšak je více látek, 
které ji poškozují. PUirozenE se ozón rozpadá fotochemicky, kdy molekuly ozónu pohlcují 
ultrafialové záUení ve vysokých vrstvách atmosféry. Ozón se za normálních podmínek 
pUibližnE ve stejné míUe vytváUí i rozpadá. Ozón se rozpadá dvEma cestami: 

  髪  戴 蝦 に  態 (3) 

  戴 髪  戴 蝦 ぬ  態 (4) 

Tyto reakce mohou být urychleny díky nEkterým katalyzátor]m, kterými mohou být atomární 
chlor, fluor, oxid dusnatý nebo hydroxylové radikály. Tyto radikály vznikají rozpadem 
molekul vodní páry. Pára se dostává do atmosféry a to napUíklad z výfukových plyn] letadla. 
PUi sopečných erupcích nebo pUi posypu silnic v zimE, se do atmosféry dostává chlorid sodný 
a jejím rozpadem vzniká chlorový radikál. NejvEtší množství chloru, co se za poslední 
desetiletí dostávalo do atmosféry, bylo z freon]. Freony, které mají skleníkový efekt, jsou 
také stabilní v troposféUe a část prochází do stratosféry. Zde dochází k jejich rozkladu na chlor 
a oxid chlornatý. Do ovzduší se také dostává oxid dusný pUi spalovacích procesech 
nebo z umElých hnojiv. Z tohoto oxidu vzniká radikál oxidu dusnatého p]sobením 
ultrafialového záUení. Ve stratosféUe se účinkem tEchto látek množství ozónu snižuje, ozónová 
vrstva se ztenčuje, až vznikne ozónová díra v nejslabším místE. Tím dochází k zeslabení 
ochranného účinku zemského povrchu pUed ultrafialovým záUením [12]. 

Nejvíce poškozují ozónovou vrstvu freony. V nEkterých zemích byly zakázány nebo byla 
zakázána jejich produkce s obsahem chloru. I pUes tato opatUení, kdy se snížila jejich 
produkce, z]stávají freony stovky let v atmosféUe [12]. 

V atmosféUe se taky nachází pUízemní ozón. Jeho vznik není poUád objasnEn, 
ale pravdEpodobnE souvisí s provozem spalovacích motor] a jejich emisemi oxid] dusíku. 
Nejvíce se vyskytuje v oblastech s hustou automobilovou dopravou za vyšších teplot 
v ovzduší. Rozvoj dopravy se projevuje i v dalších oblastech z hlediska ekologie. Jednou 
z oblastí je produkce oxid] dusíku, ze kterých za vyšších teplot vzniká pUízemní ozón 
a účinkem ultrafialového záUení ve výškách vzniká radikál oxid dusnatý, který ničí ozónovou 
vrstvu. Další oblastí je produkce oxidu uhličitého, který podnEcuje globální oteplování [12]. 
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2.6.3 Dekarbonizace 

Pro zmenšení emisí oxidu uhličitého z proces] pUi spalování uhlí nebo jiných uhlovodíkových 
fosilních paliv se začala využívat dekarbonizace. Jejím cílem je separovat a dlouhodobE uložit 
oxid uhličitý, který vznikl právE pUi spalování fosilních paliv anebo jej separovat ještE 
v pr]bEhu proces]. Principy separování oxidu uhličitého jsou absorpce vypírkou spalin, 
adsorpce na minerální sorbenty, použití selektivnE propustných membrán, kryotechniky 
nebo ionizovaných kapalin [12]. 

Hlavním problémem pUi separaci oxidu uhličitého ze spalin konvenčního kotle, u kterého je 
spalovacím médiem vzduch, je nízká koncentrace oxidu uhličitého ve spalinách. 
Tato koncentrace se pohybuje v širokém rozmezí v závislosti na druhu paliva a pUebytku 
vzduchu pUi spalování. Proto se musí separačnímu procesu podrobit velké množství spalin. 
Mimo to, pUi omezení účinnosti separačního procesu z]stávají zbytkové emise oxidu 
uhličitého vysoké, a právE to snižuje efektivnost dekarbonizace [12]. 

Separace oxidu uhličitého lze dosáhnout spalováním fosilního paliva v kyslíku. Spaliny 
tak obsahují jen oxid uhličitý, vodní páru a minoritní plyny oxid siUičitý nebo oxidy dusíku. 
V závislosti na čistotE kyslíku se ve spalinách vyskytuje velké množství dusíku. Spaliny, 
které vystupují z kotle, obsahují určité množství vodní páry. Ta je odstranEna vychlazením 
ve výmEnících [12]. 
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3 METODY STůNOVENÍ KONCENTRůCE OZÓNU 

3.1 Chemické metody 

Jodometrická titrace slouží ke stanovení množství ozónu. Je to reakce mezi ozónem 
a alkalickým jodidem, kdy se vyloučí jod. Ten zbarvuje roztok do žluta až hnEda [14]. 

Ozón je vEtšinou veden pUes nEkolik promývaček, které obsahují jodid draselný. 

 に   髪  戴 髪  態 蝦  態 髪 に    髪  態 (5) 

Roztok se potom musí okyselit kyselinou chlorovodíkovou. Pak následuje titrace thiosíranem 
sodným až do odbarvení. PUed koncem titrace se pUidává škrobový maz pro zcitlivEní reakce. 
Ten reaguje se stopami jodu, za vzniku modrého zbarvení. Jodometrické stanovení je závislé 
na snadné oxidovatelnosti a redukovatelnosti, kdy probíhá vratná reakce. 

  態 髪  貸 嘩 に  貸 (6) 

Stanovení množství ozónu se určí podle spotUeby odmErného roztoku thiosíranu sodného, 
kdy z chemické kinetiky plyne, že 1 ml thiosíranu sodného odpovídá 1,2 mg ozónu [14]. 

3.2 Fotochemické metody 

Částice má schopnost absorbovat záUení o určité vlnové délce. Toto záUení je charakterizováno 
absorpčním účinným pr]Uezem ʍ (v) nebo absorpčním koeficientem k (v). Tento absorpční 
účinný pr]Uez je definován známým absorpčním zákonem, kterým je Beer-Lambert]v zákon: 

 荊 岫懸岻 噺 荊待 岫懸岻 結捲喧岷伐購 岫懸岻軽峅┻ (7) 

Intenzita dopadajícího záUení na absorbující sloupce plynu je I0 (v), I (v) značí intenzitu 
prošlého záUení, ʍ (v) je absorpční účinný pr]Uez a N udává počet absorbujících částic 
nacházejících se ve válci se základnou o ploše 1 cm2 [14]. 

Jestliže chceme stanovit koncentraci ozónu, který je vyrábEný z kyslíku, musíme vzít 
do úvahy i to, jestli pUi tvorbE ozónu nevznikají jiné částice, které by ovlivnily absorpci. 
Takovými částicemi mohou být atomární a molekulární kyslík. Molekulární kyslík absorbuje 
od 260 nm k nižším vlnovým délkám. Zatímco absorpční spektrum atomárního kyslíku 
se skládá z ionizačního kontinua pro vlnové délky menší než je prahová hodnota Ěř1,04 nmě. 
Ozón absorbuje v oblasti 200-300 nm [14]. 

Pokud je ozón vyrábEn ze vzduchu, vzniká velké množství oxid] dusíku, takže stanovení 
koncentrace ozónu je ztíženo. PUi výrobE ozónu z vlhkého vzduchu mohou také vznikat látky 
obsahující O, H a N. Dalšími částicemi, které se nacházejí ve znečištEném ovzduší a absorbují 
u UV oblasti, mohou být SO2 nebo CO2 [14]. 

NejvhodnEjší je mEUit koncentraci ozónu v absorpční oblasti 240-290 nm. Koncentrace 
by se mEla stanovovat ze dvou mEUení o r]zných vlnových délkách. Pokud jsou hodnoty 
stejné, dá se pUedpokládat, že mEUení neovlivnily jiné částice [14]. 



19 
 

4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V experimentální části byly provedeny experimenty s dielektrickým bariérovým výbojem, 
korónovým výbojem, UV lampou a mEUení ozónu v ovzduší. 

4.1 Dielektrický bariérový výboj  

4.1.1 Aparatura 

Ozón byl produkován pomocí ozonizátoru značky Lifetech, který byl uzemnEný. Pomocí 
pr]tokomEru El-Flow značky Bronkhorst byl nastavený pr]tok na 2 l/min oxidu uhličitého 
ĚpotravináUská čistotaě. Plyn byl čerpán z tlakové lahve od firmy Linde Gas a.s. Ozonizátor 
byl napojen na vysokofrekvenční zdroj napEtí značky Lifetech o maximálním výkonu 700 W. 
Vyprodukovaný ozón byl veden do kUemenné kyvety, kde byla koncentrace ozónu mEUena 
pomocí absorpční spektrofotometrie. Schéma aparatury je zobrazeno na Obrázek 5 
a na Obrázek 6 je zobrazen ozonizátor pro tento experiment. 
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Obrázek 5: Schéma aparatury pro dielektrický bariérový výboj; 1- tlaková lahev, 2 – pr]tokomEr, 3,4 
– ventily, 5 – ozonizátor, 6 – zdroj záUení, 7 – kyveta, 8 – odtah, 9 – spektrofotometr, 10 – 

vyhodnocovací program. 
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Obrázek 6: Ozonizátor pro dielektrický bariérový výboj. 

 

4.1.2 Zpracování výsledk] 

Výsledná koncentrace ozónu byla stanovena pomocí absorpční spektrofotometrie metodou 
popsanou výše. Kyvetou o délce 10 cm procházelo UV záUení, optickým kabelem ze zdroje 
značky Ocean Optics s deuteriovou lampou. Druhým kabelem bylo záUení vedeno 
do spektrofotometru Red Tide, který vyhodnocoval intenzitu tohoto záUení. Intenzita záUení 
byla snímána programem Spectra Suite, který byl nainstalován v počítači. Výsledná 
koncentrace ozónu byla stanovena vyhodnocením v programu Pascal. 

4.1.3 Metodika experimentu 

Do ozonizátoru byl pouštEn oxid uhličitý, který byl regulován pr]tokomErem na 2 l/min. 
Pomocí zdroje byl vygenerován ozón dielektrickým bariérovým výbojem. Tento výboj 
probíhal po dobu 5 minut, poté byl zdroj vypnut. Oxid uhličitý protékal ozonizátorem ještE 
30 sekund a poté byl odstaven na r]zné reakční časy, a to 30 s, 60 s, 90 s, 120 s, 180 s a 240 s. 
PUed obnovením pr]toku oxidu uhličitého bylo spuštEno absorpční mEUení ozónu. Pak byl 
pr]tok oxidu uhličitého spuštEn a koncentrace ozónu v kyvetE byla mEUena 1,5 minuty 
spektrofotometricky. Dalším mEUením byl vliv rychlosti vyfukování. Výboj byl generován 
5 minut, poté byl ozonizátor odstaven na 100 s. Poté byl ozón vyfukován r]znými pr]toky, 
a to 0,25; 0,50; 0,75; 1,00; 1,25; 1,50; 1,75 a 2,00 l/min. MEUení probíhalo pUi stejném napEtí 
o hodnotE 1,4 kV. 
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4.2 Korónový výboj 

4.2.1 Aparatura 

Ozón byl produkován pomocí dvou elektrod, mezi kterými probíhal korónový výboj. 
Tyto elektrody byly vloženy do reaktoru, vyrobeném firmou Vakuum Praha. Reaktor byl 
vyrobený z nerezové oceli a jeho celkový objem byl 4,6 l. Reaktor byl napojen na 
autotransformátor značky Statron. Pomocí pr]tokomEru El-Flow byl nastaven pr]tok na 2 
l/min. Generovaný ozón byl veden do promývačky, ve které bylo 100 ml jodidu draselného. 
Schéma aparatury je uvedeno na Obrázek 7. Na obrázcích Obrázek 8, Obrázek 9 a Obrázek 10 
jsou zobrazeny elektrody a reaktor pro korónový výboj. 

1

2

3

4

5

 

Obrázek 7: Schéma aparatury pro korónový výboj; 1- tlaková lahev, 2 – pr]tokomEr, 3 – reaktor, 4 – 

zdroj, 5 – promývačka. 

 

 

Obrázek 8: Elektroda pro korónový výboj – rovinná. 
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Obrázek 9: Elektroda pro korónový výboj – hrot. 

 

Obrázek 10: Reaktor pro korónový výboj. 

4.2.2 Zpracování výsledk] 

Pro diagnostiku byla použita jodometrická metoda popsaná v teoretické části. Koncentrace 
ozónu byla vypočtena pomocí spotUeby thiosíranu sodného. Pro zpracování výsledk] byl 
použit program Excel a pro výpočet nejistoty funkce smodch.výbEr. 

4.2.3 Metodika experimentu 

Pr]tok oxidu uhličitého byl nastaven na 2 l/min. V reaktoru probíhal korónový výboj, 
který produkoval ozón. Ten byl odvádEn do promývačky se 100 ml KI. Tento výboj byl 
generován po dobu 10, 15 a 20 minut, vždy dvakrát. Žlutý roztok v promývačce byl pUeveden 
do odmErné baOky, pUidáno bylo 10 ml kyseliny chlorovodíkové. Tento roztok byl titrován 
thiosíranem sodným do odbarvení.  
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4.3 UV lampa 

4.3.1 Aparatura 

Ozón byl produkovaný ve stejném reaktoru jako v pUípadE korónového výboje. Pr]tokomErem 
byl nastaven pr]tok kyslíku na 1 l/min. V kUemenné trubici byla vložena UV lampa od firmy 
UVC Servis s.r.o. Lampa byla spouštEna pomocí pUedUadníku vyrobeného stejnou firmou. 
Do kUemenné trubice byl pouštEn dusík Ěčistoty 5.0ě, aby se zabránilo tvorbE ozónu mimo 
reaktor. Vzniklý ozón v reaktoru byl odvádEn do promývačky se 100 ml jodidu draselného. 
Na Obrázek 11 je zobrazeno schéma použité aparatury. Na Obrázek 13 je zobrazena 
UV lampa a na Chyba! Nenalezen zdroj odkaz]. je zobrazen reaktor s touto lampou. 

1 2

3

7

4
5

6

 

Obrázek 11: Schéma aparatury s UV lampou;1 – tlaková lahev s N2, 2 – tlaková lahev s O2, 3 – 

reaktor, 4 – UV lampa, 5 – pUedUadník, 6 – odtah, 7 – promývačka. 

 

 

Obrázek 12: UV lampa. 
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Obrázek 13: Reaktor s UV lampou. 

4.3.2 Zpracování výsledk] 

PUi tomto experimentu byla využita jodometrická titrace, protože výsledné koncentrace ozónu 
byly nízké, a tak nebylo možné mEUit spektrofotometricky.  

4.3.3 Metodika experimentu 

Metodika experimentu s UV lampou byla provedena stejnE jako v pUípadE korónového 
výboje. 
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4.4 MEUení ozónu v ovzduší  

4.4.1 Zpracování výsledk] 

Podle zbarvení pásku papíru bylo odečteno Schönbeinovo číslo ze stupnice, která je 
na Obrázek 14. 

 

Obrázek 14: Schönbeinova stupnice [15]. 

Pomocí tohoto čísla a vlhkosti, která se zaznamenávala pUi každém mEUení, byla stanovena 
koncentrace ozónu z grafu, ten je zobrazen na Obrázek 15. 

 

Obrázek 15: Graf pro určení koncentrace ozónu v ovzduší[15]. 

4.4.2 Metodika experimentu 

Roztok byl pUipraven smícháním 0,300 g kukuUičného škrobu, 0,200 g jodidu draselného 
a 3 ml vody. Papír byl nastUihán na pásky a ty byly namočeny v pUipraveném roztoku. Poté 



26 
 

byly papírky vystaveny po dobu Ř hodin na mEUeném místE, kdy se zaznamenala vlhkost 
a zbarvení papírku. Koncentrace ozónu byla mEUena od konce Uíjna roku 2017 do konce dubna 
roku 2018. 

 に   髪  態 髪  戴 蝦 に    髪  態 髪  態 (8) 

4.5 Odhad nejistot pUi mEUení  

PUi provádEní experiment] v laboratoUi lze nejistotu určit podle typu použité diagnostické 
metody. PUi jodometrické metodE pUispívají k celkové nejistotE odečty na stupnicích 
laboratorního vybavení Ěbyreta, odmErný válec…ě. Nejistota pUi stanovení koncentrace touto 
metodou m]že být odhadnuta na 10 %. U spektrofotometrické metody byl použit spektrometr 
s rozlišením 2 nm. Data byla zaznamenávána automaticky a spočtena pomocí softwaru, 
vytvoUeném v programu Pascal. Nejistotu m]žeme odhadnout v rozmezí 5 - 10 %. 
U Schönbeinovy metody se jedná pouze o orientační mEUení, nejistotu neurčujeme. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUSE 

5.1 Dielektrický bariérový výboj 

PUi mEUení koncentrace ozónu z oxidu uhličitého bylo pozorováno, že ozón vzniká v objemu. 
Spektrofotometricky byla zaznamenána jeho koncentrace. Po probEhnutí experimentu 
s vyfouknutím objemového ozónu a mEUením koncentrace ozónu vzniklého povrchovými 
reakcemi bylo zUejmé, že výsledky ovlivnil právE pUítomný uhlík. U tohoto výboje by mElo 
docházet k povrchovým proces]m, kdy by se mEl na stEnách ozonizátoru absorbovat atomární 
kyslík, který pak reaguje s molekulárním kyslíkem za vzniku ozónu. PUítomný uhlík tomuto 
mechanismu však zabránil. Na Obrázek 16 a Obrázek 17 jsou znázornEné výsledky, 
ze kterých vyplývá, že k tvorbE ozónu povrchovými reakcemi nedochází. Experimenty byly 
provedeny pro r]znE dlouhé reakční časy, ale na výsledek to nemElo vliv.  

Pro reakční čas 240 s byl proveden experiment stejnou metodikou, ale s čistým kyslíkem. 
V tomto pUípadE k tvorbE ozónu povrchovými procesy dochází. Porovnání je na Obrázek 18. 

Pro pUípad oxidu uhličitého byl proveden i experiment s r]znou velikostí pr]toku. ůni to však 
neovlivnilo výsledek a k tvorbE ozónu docházelo pouze v objemu. V Obrázek 19 jsou 
uvedeny tUi pr]toky. Pro porovnání je na Obrázek 20 pr]tok 0,25 l/min pUi mEUení ozónu 
produkovaného z kyslíku a oxidu uhličitého. 

 

Obrázek 16: Závislost koncentrace ozónu pro časy 240 s, 180 s a 120 s. 
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Obrázek 17: Závislost koncentrace ozónu pro časy 90 s, 60 s a 30 s. 

 

 

Obrázek 18: Porovnání koncentrace ozónu z oxidu uhličitého a kyslíku pro čas 240 s. 
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Obrázek 19:  Závislost koncentrace ozónu v čase pro pr]toky 0,25 l/min, 1 l/min a 2 l/min. 

 

 

Obrázek 20: Porovnání koncentrace ozónu z oxidu uhličitého a kyslíku pro pr]tok 0,25 l/min. 

Z experiment] provedených s oxidem uhličitým vyplývá, že se ozón tvoUil pouze v objemu 
a pUi mEUení koncentrace spektrofotometricky nebyl ozón prokázán. Na tvorbu ozónu z oxidu 
uhličitého v ozonizátoru nemEly r]zné pr]toky vyfukování ani reakční časy vliv. 

5.2 Korónový výboj 

PUi tomto experimentu jsme chtEli využít spektrofotometrické stanovení jako 
pUi dielektrickém bariérovém výboji, ale koncentrace ozónu, které vznikaly v reaktoru, byly 
nízké a nedaly se zmEUit pomocí spektrofotometrie. MEUení koncentrace touto metodou závisí 
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na délce kyvety. PUi délce naší kyvety nebylo možno mEUit nižší koncentrace. I pUes to, že byl 
ozón cítit čichem. Proto byla zvolena jodometrická titrace pro stanovení koncentrace ozónu, 
protože je tato metoda vhodná i pro nižší koncentrace. Experiment probíhal po dobu 10, 
15 a 20 minut, vždy dvakrát. Pro výpočet koncentrace ozónu byly použity vztahy uvedené 
v teoretické části. Vypočtená koncentrace ozónu je uvedena v Tabulka 2. 

U tohoto výboje vznikaly o Uád menší koncentrace než u dielektrického výboje, výhodou 
ale je, že u tohoto experimentu se dá do reaktoru nEco vložit, napUíklad vzorky 
pro opracování.  

Tabulka 2: NamEUené a vypočtené hodnoty pro koncentraci ozónu produkovaného korónovým 

výbojem. 

 t1 = 10 min t2 = 15 min t3 = 20 min 

mEUení 1 2 1 2 1 2 

Vsp. [ml] 0,35 0,35 0,45 0,50 0,80 0,75 

m [mg] 0,42 0,42 0,54 0,60 0,96 0,90 

n [cm-3] 2,6340:1014 2,6340:1014 2,2577:1014 2,50Ř5:1014 3,0102:1014 2,Ř221:1014 

výsledná koncentrace [cm-3] Ě2,64 ± 0,26ě :1014
  

 

5.3 UV lampa 

Pro tvorbu ozónu byl v tEchto experimentech použit čistý kyslík a stejnE jako v pUedchozím 
pUípad byla jako diagnostická metoda využita jodometrická titrace, protože se v reaktoru 
tvoUily nízké koncentrace ozónu. Koncentrace ozónu byla mEUena pUi pr]toku 2 l/min 
a 1 l/min. PUi nižším pr]toku byla koncentrace vyšší, proto byl pr]tok 1 l/min využita 
pro zbylá mEUení.  Všechny namEUené a vypočtené hodnoty jsou uvedeny v Tabulka 3. 

Tabulka 3: NamEUené a vypočtené hodnoty pro koncentraci ozónu produkovaného UV lampou. 

 t1 = 10 min t2 = 15 min t3 = 20 min 

mEUení 1 2 1 2 1 2 

Vsp. [ml] 0,35 0,40 0,75 0,70 0,80 1,00 

m [mg] 0,42 0,48 0,90 0,84 0,96 1,2 

n [cm-3] 5,267ř:1014 6,0205:1014 7,5256:1014 7,023ř:1014 6,0205:1014 7,5256:1014 

výsledná koncentrace [cm-3] Ě6,5 ± 0,řě :1014 



31 
 

5.4 Ozón v ovzduší 

MEUení koncentrace ozónu v ovzduší je závislé na vlhkosti. Čím vEtší vlhkost, tím menší 
koncentrace v ovzduší. Toho si m]žeme všimnout i na Obrázek 22 a Obrázek 23, 
kdy v zimních mEsících byla koncentrace vEtšinou okolo 20-40 ppb. V bUeznu došlo 
ke zvýšení tEchto koncentrací. Na Obrázek 24 je uvedeno mEUení uvnitU domu a na Obrázek 

25 jsou zobrazeny papírky po mEUení. K porovnání jsou na Obrázek 21 zobrazeny denní 
pr]mEry celkového ozónu, které byly namEUeny Českým hydrometeorologickým ústavem. 

MEUení probíhalo na tUech místech. V BrnE, v mEstské části ŽabovUesky na balkónE 
panelového domu. Dalším místem byly DubOany, kde byl ozón mEUen venku, pod pUístUeškem 
na dUíví a v domE na parapetu v kuchyni.  

 

Obrázek 21: Denní pr]mEry celkového pr]mEru z ČHMÚ [16]. 
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Obrázek 22: Koncentrace ozónu v ovzduší, mEUeno v BrnE – ŽabovUesky. 

 

Obrázek 23: Koncentrace ozónu v ovzduší, mEUeno v DubOanech u Hodonína. 

 

Obrázek 24: Koncentrace ozónu v ovzduší, mEUeno uvnitU rodinného domu v DubOanech u Hodonína. 
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Obrázek 25: Papírky po 8 hodinách mEUení; 1 – Brno - ŽabovUesky, 2, 3 – DubOany (uvnitU domu), 4 – 

DubOany (pUístUešek na dUíví). 
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6 ZÁVDR 

Cílem práce bylo stanovení koncentrace ozónu produkovaného UV záUením z oxidu 
uhličitého o potravináUské čistotE. MEUení bylo provádEno pUi r]zných reakčních podmínkách. 
Pozorován byl vliv r]zných pr]tok] a r]zných reakčních čas] na koncentraci vzniklého 
ozónu. Další experimenty byly provedeny s generací ozónu pomocí výboj]. Poslední část 
práce zahrnovala mEUení koncentrace ozónu v atmosféUe Schönbeinovou metodou. 

Ke generaci ozónu byly využity korónový a dielektrický bariérový výboj. Korónový výboj 
produkoval v reaktoru pUibližnE stejné množství ozónu, jako v pUípadE UV záUení. V tEchto 
experimentech byl použit reaktor o vEtším objemu, proto byly zaznamenány pouze objemové 
procesy pUi tvorbE ozónu. Zatímco dielektrický bariérový výboj tvoUil v ozonizátoru nejvíce 
ozónu. PUi experimentech docházelo k ovlivnEní tvorby ozónu uhlíkem obsaženým v oxidu 
uhličitém. Nedocházelo tak k požadovaným povrchovým proces]m, ale jen k objemovým. Na 
tvorbu ozónu nemEly reakční podmínky a jejich zmEny žádný vliv. Proto byly výsledky 
porovnány s výsledky experimentu, kdy byl ozón produkován z čistého kyslíku za stejných 
reakčních podmínek.  

PUi dielektrickém bariérovém výboji byla využita spektrofotometrie ke stanovení koncentrace 
vzniklého ozónu. PUi korónovém výboji a UV záUení byla využita jodometrická titrace, kv]li 
tvorbE malého množství ozónu v reaktoru. 

V další sérii experiment] byla mEUena koncentrace ozónu v ovzduší po dobu sedmi mEsíc] od 
Uíjna 2017 do dubna 201Ř. MEUení probíhalo v BrnE a DubOanech u Hodonína. Z výsledk] je 
patrné, že v bUeznu došlo ke zvýšení koncentrace ozónu z d]vodu snížení vlhkosti v ovzduší. 
Výsledky byly porovnány s hodnotami namEUenými ČHMÚ a lze Uíci, že pr]bEh odpovídá 
našim výsledk]m. MEUení ozónu v interiéru nevykazovala žádnou závislost na čase a 
koncentrace byly výraznE nižší než u koncentrací mEUených venku.  

Cíle práce byly splnEny. ůparatura použitá pro objemové procesy v našich experimentech se 
jeví jako vhodná pro další využití pro biologické aplikace. Experimentální výsledky budou 
dále využity pro plánovanou publikaci. 
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8 SEZNůM POUŢITÝCH ZKRůTEK ů SYMBOL¥ 

I   intenzita procházejícího záUení 

k   absorpční koeficient 

I0   intenzita dopadajícího záUení 

N   počet absorbujících částice 

N0   Loschmidtovo číslo 

UV   ultrafialové záUení 

j   absorpční účinný pr]Uez 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

PTFE   polytetrafluorethylen 

PE   polyethylen 

PVC   polyvinylchlorid 


