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l. Wstęp
W ostatnich latach rozwinęła się nowa dziedzina chemii i technologii chemicznej,
w której procesy chemiczne i fizyczne zachodzą w warunkach zjonizowanego gazu
zwanego plazmą. Plazma jest zwykle generowana w silnym polu elektrycznym, a procesy
przebiegają pod wpływem wyładowań elektrycznych. Procesy prowadzone w takich
warunkach określa się jako chemiczne procesy elektroplazmowe (EP).
Przyczyną zainteresowania tą grupą procesów jest ich szczególny mechanizm
wynikający z zastosowania energii elektrycznej. Umożliwia to przeprowadzenie wielu
przemian chemicznych, które w innych warunkach nie zachodzą wcale, bądź zachodzą z
niewielką wydajnością (procesy wymuszone). Takim procesem jest m.in. synteza ozonu,
produktu będącego substancją termodynamicznie nietrwałą, którą można wytworzyć
tylko w szczególnych warunkach, odległych od równowagi termodynamicznej. Synteza
ozonu rozpowszechnia się dość szybko ze względu na coraz większe zapotrzebowanie na
ozon, który skutecznie wypiera niektóre inne utleniacze, zwłaszcza chlor.
Spore zainteresowanie wzbudzają też inne procesy EP zachodzące w fazie
gazowej (synteza tlenków azotu, cyjanowodoru oraz wytwarzanie węglowodorów
nienasyconych, np. acetylenu), a także coraz liczniejsze procesy rozkładu i utylizacji
niektórych szkodliwych produktów chemicznych. Przedmiotem licznych badań są także
procesy z udziałem substratów stałych, np. redukcja tlenków metali i niemetali, piroliza
węgli kopalnych, jak również wytwarzanie produktów stałych z substratów gazowych,
np. osadzanie polimerów, wytwarzanie amorficznego węgla, sztucznych diamentów,
węglika krzemu. Duże znaczenie praktyczne ma m.in. elektroplazmowa technika
wytwarzania cienkich warstw, np. z tlenku lub azotku krzemu na powierzchni elementów
półprzewodnikowych, stosowanych w układach elektronicznych, w celu ich ochrony
przed korozją. Powszechnie stosowane są metody elektroplazmowego osadzania powłok
przeciwodblaskowych na wyrobach optycznych. Wspólną cechą procesów EP jest istotny
udział indywiduów chemicznych obdarzonych znaczną energią, np. molekuł w stanie
wzbudzenia oscylacyjnego, które łatwo ulegają przemianom chemicznym.
2. Wyładowania barierowe (tzw. ciche)
W procesach EP znalazły zastosowanie różnego rodzaju wyładowania
elektryczne zachodzące w warunkach plazmy niskotemperaturowej. Do najczęściej
stosowanych należą: wyładowanie łukowe (np. kraking węglowodorów), wyładowanie
koronowe, jarzeniowe oraz barierowe, a od niedawna również wyładowanie
powierzchniowe. Wyładowania ciche, ze względu na powszechność stosowania go przy
wytwarzaniu ozonu, zasługuje na szersze omówienie.
Wyładowanie ciche powstaje, gdy w wypełnionej gazem szczelinie między
dwiema elektrodami umieści się przegrodę z dielektryka (rys. l). Przykładając do
elektrod odpowiednio wysokie napięcie o przemiennej polaryzacji uzyskuje się
wyładowanie, które ma postać licznych, drobnych mikrowyładowań przebijających
przestrzeń gazową (rys. 2). Każde z nich trwa bardzo krótko i bierze w nim udział
niewielki ładunek elektryczny zgromadzony na ograniczonym obszarze powierzchni
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przegrody dielektrycznej. Jednak sumaryczny ładunek przepływający przez gaz jest duży
i zwykle wyładowaniami objęta jest cała przestrzeń międzyelektrodowa. Obecność
przegrody dielektrycznej zapobiega przejściu wyładowania w formę iskry lub łuku
elektrycznego. Przegroda musi być wykonana z materiału odpornego na przebicie
elektryczne i odznaczającego się małym przewodnictwem powierzchniowym i
skrośnym. Przegroda zachowuje się w obwodzie elektrycznym podobnie jak warstwa
dielektryka w kondensatorze, przez który przepływa prąd przemienny.

Rys. 1. Sposoby realizacji wyładowania
barierowego. Najczęściej stosowany jest
wariant z pojedynczą barierą, która
bezpośrednio przylega do elektrody (typ
Welsbacha. Dzięki takiemu rozwiązaniu
możliwe jest proste i skuteczne chłodzenie
szczeliny wyładowczej. Ozonator z dwoma
dielektrykami (typ Siemensa) ma obecnie
zastosowanie
tylko w
ozonatorach
laboratoryjnych

Rys. 2. Kanały mikrowyładowań
w szczelinie ozonatora [1].

Wyładowanie barierowe okazało się szczególnie przydatne do wytwarzania
ozonu. W wyładowaniu tym proces chemiczny zachodzi w gazie o niskiej temperaturze
(średniej), bliskiej temperaturze otoczenia, jednak w samych kanałach mikrowyładowań,
pod działaniem występujących tam swobodnych elektronów o dużej energii (kilka
elektronowoltów), cząsteczki gazu ulegają wzbudzeniu, jonizacji lub dysocjacji. Proces
chemiczny zachodzący w takich warunkach może doprowadzić do powstawania
produktów termodynamicznie nietrwałych, takich jak tlen atomowy, ozon, nadtlenek
wodoru (w obecności niewielkich ilości pary wodnej) i inne (np. tlenki azotu, jeśli proces
jest prowadzony w mieszaninach tlenu z azotem). Dla prowadzenia procesów
przemysłowych istotne jest, że zasięg wyładowania barierowego może obejmować
dowolnie dużą powierzchnię elektrody (i przegrody dielektrycznej), jeśli pozwala na to
moc układu zasilającego. Warto przy tym zauważyć, że niska temperatura, w której
prowadzi się proces, znacznie ułatwia konstrukcję reaktora i dobór materiałów
konstrukcyjnych. W generatorach ozonu (tzw. ozonatorach) elektrody sporządza się ze
stali nierdzewnej (chromowo-niklowej) odpornej na działanie ozonu, tlenu atomowego i
innych aktywnych składników gazu. Jako materiał przegrody dielektrycznej stosuje się
najczęściej szkło. W urządzeniach wykorzystujących inne rodzaje wyładowań, np.
powierzchniowe, często stosuje się ceramikę.
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Właściwości kanału mikrowyładowania [2]:
mikrowyładowanie tworzy lejkowaty kanał o średnicy ok. 0,1 mm, rozszerzający
się w kierunku powierzchni dielektryka,
czas trwania: kilka, kilkanaście nanosekund,
ładunek przenoszony w pojedynczym kanale mikrowyładowania: 0,1-1 nC
(gęstość energii wynosi ok. 10 mJ/cm3),
duża gęstość prądu w kanale mikrowyładowania (100-1000 A/cm2),
silnie zróżnicowana energia reagentów w kanale:
średnia temperatura elektronów ok. 50 000 K (ok. 5 eV),
średnia temperatura jonów ok. 11 500 K,
średnia temperatura cząsteczek gazu zbliżona do temperatury otoczenia
(kilkadziesiąt oC).

3. Zasada działania ozonatora wyładowania cichego.
Spośród licznych znanych modeli ozonatorów najbardziej rozpowszechnione są
ozonatory typu Welsbacha (rys. 3-4), stosowane w skali przemysłowej głównie do
oczyszczania i dezynfekcji wody na potrzeby komunalne i przemysłowe, a także do
unieszkodliwiania ścieków zawierających substancje toksyczne, jak cyjanki (np. ścieki z
galwanizerni), pestycydy, barwniki i in. Ozonator Welsbacha jest reaktorem typu
rurowego, w którym jedną elektrodę (zewnętrzną) stanowi rura ze stali
chromowo-niklowej, a przegrodą dielektryczną jest umieszczona w niej rura szklana.
Rura szklana jest pometalizowana od wewnątrz (aluminium). Warstwa ta stanowi
elektrodę wysokonapięciową. Zewnętrzna elektroda jest uziemiona i chłodzona
strumieniem wody. Chłodzenie jest konieczne, ponieważ znaczna część doprowadzanej
energii elektrycznej (nawet ok. 90%) przetwarzana jest w ciepło. Zatem sprawność
energetyczna procesu nie jest wysoka i na ogół nie przekracza 10%. Zmniejsza się ona
dość szybko ze wzrostem temperatury, gdyż ozon jako substancja termodynamicznie
nietrwała łatwo rozkłada się w podwyższonej temperaturze. Dobre chłodzenie ozonatora
jest niezbędnym warunkiem efektywnego przebiegu procesu.

Rys. 3. Budowa i zasada działania pojedynczego elementu wyładowczego stosowanego w ozonatorach
przemysłowych; 1 – elektroda uziemiona (fragment korpusu ozonatora), 2 – szklana elektroda wysokonapięciowa, 3 –
warstwa metalizowana, 4 – szczotka zasilająca, 5 - bezpiecznik, 6 – szczelina wyładowcza, 7 – płaszcz wodny [1].
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Przez szczelinę wyładowczą, znajdującą się pomiędzy elektrodą zewnętrzną i
szklanym dielektrykiem, przepływa strumień powietrza lub tlenu. W tej przestrzeni
powstaje ozon, a w przypadku stosowania powietrza - także niewielka ilość tlenków
azotu. Duże znaczenie ma wstępne osuszanie powietrza (także tlenu) wprowadzanego do
ozonatora. Nawet niewielka ilość pary wodnej powoduje zmniejszenie wydajności
procesu. Przy znacznej zawartości pary wodnej może nastąpić przebicie przegrody
dielektrycznej wskutek wzrostu jej przewodności powierzchniowej.

Rys. 4. Ozonator przemysłowy; 1 – korpus, 2 – pokrywa boczna, 3 - element wyładowczy, 4 – wlot i wylot gazu, 5 –
wlot i wylot cieczy chłodzącej, 6 – przepust zasilania elektrycznego, 7 – przewody łączące elementy wyładowcze, 8 –
wizjer [1]

Zawartość ozonu w strumieniu opuszczającym ozonator przemysłowy nie jest
duża. Zwykle nie przekracza ona 2 % mol., jeśli stosuje się tlen, lub 1 % mol. w
przypadku powietrza. Wprawdzie można uzyskać większe zawartości ozonu, lecz zwykle
jest to nieopłacalne, ponieważ odbywa się to kosztem spadku sprawności energetycznej
procesu. Wspomniane wyżej zawartości ozonu są wystarczające dla większości
zastosowań technicznych.
Do zasilania ozonatorów stosuje się prąd przemienny. Napięcie pomiędzy
elektrodami wynosi od kilku do ok. 20 kV. Obecnie coraz częściej zamiast częstotliwości
sieciowej 50 - 60 Hz stosuje się częstotliwość podwyższoną (setki Hz w ozonatorach
przemysłowych, do kilkunastu kHz w aparatach laboratoryjnych). Dzięki temu uzyskuje
się znaczną gęstość prądu w ozonatorze (na jednostkę powierzchni elektrod), a w
konsekwencji także większą zdolność produkcyjną jednostki o danej wielkości elektrod.
Wynikające stąd oszczędności w koszcie aparatury są znaczne mimo bardziej złożonej
budowy zasilacza (falownika), który musi przetwarzać prąd o częstotliwości sieciowej na
prąd o częstotliwości podwyższonej.
4. Synteza ozonu w wyładowaniu cichym
Przestrzeń międzyelektrodowa, w której zachodzi wyładowanie ciche ma
charakter niejednorodny. Składa się ona z wielkiej liczby drobnych, krótkotrwałych
mikrowyładowań. Powstają one w różnych punktach powierzchni przegrody. Przebijają
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one szczelinę wyładowczą łącząc na krótki czas powierzchnię metalowej elektrody z
powierzchnią przegrody dielektrycznej. Każde z mikrowyładowań powoduje
zneutralizowanie pewnej ilości ładunków elektrycznych znajdujących się na niewielkim
obszarze powierzchni przegrody. Kanał mikrowyładowania ma średnicę rzędu 0,1 mm
przy szerokości szczeliny wyładowczej 1-3 mm. Wskutek małej przewodności
powierzchniowej dielektryka sąsiednie ładunki znajdujące się na powierzchni nie biorą
udziału w tym lokalnym mikrowyładowania. Czas trwania pojedynczego
mikrowyładowania szacuje się na kilka-kilkanaście ns. Ze względu na dużą liczbę
mikrowyładowań i krótki czas ich trwania obserwacja wzrokowa tego zjawiska (w
powietrzu, kiedy dochodzi do wzbudzenia cząsteczek azotu) daje wrażenie jednolitej
poświaty obejmującej całą szczelinę. Niejednorodną strukturę wyładowania łatwo jest
zarejestrować na kliszy fotograficznej (rys. 5) umieszczonej w szczelinie.

Rys. 5. Historyczne zdjęcie Lichtenberga,
obrazujące kanały mikrowyładowań w
szczelinie wyładowczej. Z lewej szczelina
o dużej odległości pomiędzy elektrodami.
Intensywność plamek pokazuje stan
rozwinięcia kanałów mikrowyładowań. Z
prawej szczelina o niewielkiej szerokości.
Kanały są drobniejsze i bardziej liczne ze
względu
na
zwiększoną
łatwość
przepływu
ładunków
pomiędzy
elektrodami [1].

W kanałach mikrowyładowań, wskutek występowania dużego natężenia pola
elektrycznego, swobodne elektrony nabierają znacznej energii. Ich zderzenia z
molekułami gazu powodują szereg zjawisk, jak jonizacja, wzbudzenie i dysocjacja. W
tych warunkach może przebiegać wiele reakcji chemicznych. Najważniejsze, które
prowadzą do powstawania ozonu w czystym tlenie, to:
O2 + e → 2 O + e

(1)

O2 + O + M → O3 + M

(2)

M - oznacza cząsteczkę (np. O2, N2 lub inną), która uczestniczy w procesie odbierając nadmiar energii i
stabilizując w ten sposób powstałą molekułę O3. Czynnikiem odbierającym nadmiar energii jest także
powierzchnia elektrody.

Miejscem, w którym powstaje ozon, jest przestrzeń zajmowana przez kanały
mikrowyładowania, jednak reakcja (2) zachodzi już po zaniku przepływu elektronów.
Reakcja (2) przebiega w czasie znacznie dłuższym (rzędu 10 μs) od czasu trwania
samego wyładowania. Równocześnie może zachodzić także rozkład wytworzonego
ozonu w wyniku reakcji (3) i (4). Obie reakcje zachodzą po zaniku przepływu
elektronów.
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2 O3 → 3 O2

(3)

O3 + O → 2 O2

(4)

Jak wiadomo, w temperaturze ok. 300 K i pod ciśnieniem 1 at ozon jest substancją
termodynamicznie nietrwałą i w stanie równowagi termodynamicznej nie występuje w
wykrywalnych stężeniach. Jednak utrzymując przez dłuższy czas stałe warunki
wyładowania w szczelinie wyładowczej, można doprowadzić do ustalenia się
stacjonarnego stężenia ozonu odpowiadającego stanowi szczególnej równowagi
chemicznej (stanu stacjonarnego). W takich warunkach szybkości reakcji powstawania i
rozkładu ozonu są jednakowe (analogicznie jak w warunkach równowagi
termodynamicznej, lecz zjawisko występuje przy innym stężeniu ozonu). Stacjonarne
stężenie ozonu zależy od warunków eksperymentu (temperatura, ciśnienie, gęstość
prądu, itd.). W czystym tlenie, w temperaturze ok. 300 K można uzyskać stężenie
przekraczające 10% mol, a w temperaturze obniżonej zawartości ozonu mogą być jeszcze
większe. Jednak stężony ozon może być niebezpieczny ze względu na szybki,
wybuchowy rozkład.
Teoretyczna wydajność syntezy ozonu, liczona na podstawie entalpii jego
tworzenia (142,2 kJ·mol-1), odpowiadającej energii 1,474 eV/molekułę wynosi:

1

 teoret



c N
 1,474eV  e A   1215 gO3 / kWh

M O3  3600 


ce – ładunek elementarny (1,602·10-19 C), NA – liczba Avogadry (6,023·1023 mol-1), MO3
– masa cząsteczkowa ozonu (48 g·mol-1)
5. Kinetyczna charakterystyka procesu elektroplazmowej syntezy ozonu
Charakterystyka kinetyczna procesów EP, do których należy synteza ozonu, jest
bardziej złożona niż większości procesów chemicznych. Występuje tu większa niż
zwykle liczba wielkości opisujących warunki procesu. Większa jest także liczba
wielkości, które trzeba uwzględnić oceniając rezultaty procesu. Jeśli chcemy
jednoznacznie opisać warunki procesu powinniśmy poznać (zmierzyć) następujące
parametry pierwotne procesu:
 Stężenia (ciśnienia cząstkowe) składników w strumieniu gazu doprowadzonym
do reaktora: tlenu, azotu (jeśli występuje), pary wodnej (nawet, gdy jej zawartość
jest bardzo mała) i in.
 Natężenie przepływu strumienia gazu ( ̇ ),
 Zawartość ozonu w strumieniu na wyjściu z reaktora (a),
 Temperaturę strumienia w szczelinie wyładowczej, a raczej jej wartość zastępczą,
gdyż w objętości szczeliny występuje pewien rozkład temperatury, zwykle
nieznany. (Temperaturę tę szacuje się zwykle pośrednio na podstawie pomiaru
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temperatury cieczy chłodzącej elektrodę, co oczywiście nie daje wyniku
ścisłego).
Wielkość strumienia energii doprowadzanej do ozonatora (czyli mocy P). Jest to
wielkość dość trudna do dokładnego wyznaczenia ze względu na nieregularny
przepływ prądu w obwodzie ozonatora.
Wielkość powierzchni czynnej elektrod (S).

Wymienione wielkości pierwotne
pochodnych, z których najważniejszymi są:


umożliwiają

wyznaczanie

wielkości

Całkowita wielkość produkcji ozonu m; gO3/h
= 48 ∙

∙

= 48 ∙

̇
,

= 21,4 ∙ ̇ ∙

czyli

(5)
(5a)

w - natężenie przepływu strumienia gazu, mol/h,
̇ - natężenie przepływu strumienia gazu, Ndm3/h,
a - zawartość ozonu na wyjściu z reaktora; ułamek molowy,
48 - masa molowa O3, g/mol,
22,4 - objętość 1 mola gazu w warunkach normalnych, Ndm3/ mol.

Zwykle można przyjąć, że w i VN nie zmieniają się w toku procesu, co nie jest ścisłe (ze
względu na stechiometrię reakcji), ale przy małych zawartościach ozonu nie powoduje
istotnego błędu.


Średnia szybkość procesu odniesiona do jednostki powierzchni czynnej elektrody
rs; gO3/cm2 · h

=

(6)

S - powierzchnia czynna elektrody; cm2



Energia właściwa Ev. Jest to stosunek strumienia energii i strumienia masy
wprowadzonych do reaktora:
= 3600 ∙

∙ 10

= 3,6 ∙ ; kJ/mol

(7)

P – moc, W



Sprawność energetyczna procesu η, gO3/kWh

=

= 2140 ∙

∙

̇ ∙

(8)

W celu sporządzenia kinetycznej charakterystyki procesu syntezy ozonu można
wykorzystać szereg zależności między wymienionymi wyżej wielkościami opisującymi
warunki oraz rezultaty procesu zachodzącego w obszarze wyładowania. Trzeba
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zaznaczyć, ze charakterystyki tego rodzaju są charakterystykami całkowymi, gdyż
przedstawiają ostateczny wynik procesu (rys. 6). Nie zawierają one żadnych informacji o
postępie i szybkości procesu w poszczególnych miejscach wewnątrz reaktora, w którym
warunki nie są jednakowe zarówno wzdłuż szczeliny wyładowczej (stężenie ozonu
wzrasta), jak również w przekroju poprzecznym szczeliny (przepływ ma zwykle
charakter laminarny).

Rys. 6. Ilustracja przebiegu procesu
przebiegającego w reaktorze typu
całkowego. Pomiar zawartości ozonu
wyłącznie na wylocie z reaktora nie
daje informacji o złożoności procesów
zachodzących wewnątrz ozonatora.

Rys. 7. Przykładowa charakterystyka
kinetyczno-energetyczna
procesu
syntezy ozonu [3]. Temperatura
cieczy chłodzącej 25 ºC. Natężenia
przepływu gazu (tlen) – od góry: 4,
12, 32, 70 i 100 Ndm3/h.

Jako kinetyczną charakterystykę procesu często wykorzystuje się zależność a =
f(Ev), t j. relację pomiędzy zawartością ozonu w strumieniu opuszczającym reaktor i
energią właściwą Ev lub bezpośrednio od mocy P (rys. 7). Inną użyteczną formą
charakterystyki jest zależność η=f(a), wiążąca sprawność energetyczną procesu η z
zawartością ozonu a. Zależności te, wyznaczone doświadczalnie dla danego modelu
ozonatora, umożliwiają ocenę jego sprawności jako urządzenia produkcyjnego, oraz
wyznaczenie optymalnych warunków procesu.
6. Aparatura
Budowa aparatury doświadczalnej do wytwarzania ozonu przedstawiono na rys.
8. Tlen techniczny (pobierany z butli) lub powietrze kieruje się przez regulator
przepływu (1) do ozonatora. Gaz zasilający reaktor powinien być oczyszczony od
zanieczyszczeń mechanicznych oraz dokładnie osuszony, gdyż zanieczyszczenia - a
zwłaszcza para wodna - niekorzystnie wpływają na proces powstawania ozonu (patrz rys.
9). Osuszony gaz zawiera niewielką ilość pary wodnej (kilka-kilkunaście ppm, co
odpowiada punktowi rosy na poziomie -60°C). Część strumienia opuszczającego
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ozonator kieruje się do miernika stężenia ozonu (2). Miernik działa na zasadzie absorpcji
promieniowania w zakresie ultrafioletu (253,7 nm). Reszta strumienia gazu
opuszczającego ozonator jest kierowana bezpośrednio do termicznego destruktora ozonu
(3). Szczelina wyładowcza ozonatora jest termostatowana. Ozonator jest zasilany
falownikiem (zasilacz przetwarzający prąd o częstotliwości sieciowej na prąd o
częstotliwości podwyższonej) poprzez autotransformator, który umożliwia regulację
mocy w obwodzie ozonatora.

Rys. 8. Budowa aparatury do badań nad syntezą ozonu.

Rys. 9. Wpływ wilgotności gazu na względne stężenie ozonu uzyskiwane w wyładowaniu barierowym.
Z prawej korelacja pomiędzy stosowanymi sposobami wyrażania wilgotności gazu.

Na rys. 10 przedstawiono schemat układu do pomiaru mocy czynnej w obwodzie
ozonatora. Do pomiaru wysokiego napięcia służy dzielnik napięcia R1:R2
skompensowany częstotliwościowo kondensatorem Cx. Pomiar prądu przepływającego
przez ozonator odbywa się pośrednio, przy użyciu kondensatora pomiarowego Cpom,
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który wraz z pojemnością elektryczną ozonatora stanowi drugi (pojemnościowy) dzielnik
napięcia. Napięcie mierzone na kondensatorze Cpom jest proporcjonalne do całkowitego
ładunku przepływającego przez ozonator. Moc czynna jest obliczana na podstawie
zależności:
=

1

( )∙

( )
(9)

gdzie:
T – okres zmian napięcia zasilającego ozonator, T=1/f (f - częstotliwość zmian
napięcia zasilającego ozonator)
Uoz – napięcie zasilające ozonator (wartość chwilowa),
Ioz - prąd płynący przez ozonator wyznaczany na podstawie zmian napięcia na
kondensatorze pomiarowym Cpom (wartość chwilowa):

I oz (t )  C pom 

dU pom

(10)

dt

1

2
Rx
nośnik
danych

Cpom

Cx

3
Rys. 10. Schemat układu do pomiaru mocy [1]; 1 – ozonator, 2 – oscyloskop, 3 – komputer, R1, R2 –
wysokonapięciowy dzielnik napięcia, Cpom – kondensator pomiarowy.

W praktyce często stosuje się metodę pomiaru mocy, w której wykorzystywana
jest proporcjonalność mocy i pola powierzchni krzywej Lissajous SLiss uzyskanej na
podstawie sygnałów mierzonych we współrzędnych ładunek-napięcie zasilające (rys.
11):
=

∙

∙
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(11)

Q(t)

-Q''
Q'

+Up
+Uz

-Uo

+Uo
Uoz (t)

-Uz
-Q'

-Up

Q''

Rys. 11. Krzywa Lissajous uzyskana na podstawie mierzonych przebiegów napięcia i prądu w obwodzie
ozonatora [1].

Ozonator (rys. 12) składa się z dwóch płaskich elektrod odseparowanych od
siebie warstwą dielektryka stałego oraz przestrzenią dostępną dla gazu (szczeliną
wyładowczą), w której zachodzą procesy chemiczne. Szerokość szczeliny jest
regulowana, co umożliwia umieszczanie w niej różnych materiałów dielektrycznych
stanowiących barierę nieprzewodzącą (folie i płytki o zróżnicowanych grubościach).
Niezależnie można regulować szerokość szczeliny dostępnej dla gazu. Temperatura w
szczelinie wyładowczej jest regulowana przez ciecz przepływającą przez komory
elektrod. Gaz jest wprowadzany przez króćce umieszczone na obwodzie ozonatora.
Przepływa on do pierścieniowego kanału kolektorującego, a z niego wypływa nad płytkę
dielektryka umieszczaną na dolnej elektrodzie (pominięta na rysunku). Dalej gaz
przepływa nad dielektrykiem w kierunku osi ozonatora. Przereagowany gaz wypływa z
reaktora przez kanał w centralnej części górnej elektrody. W reaktorze zastosowano
nietypowy sposób przepływu gazu (ze stale rosnącą prędkością liniową), co jest
rozwiązaniem unikalnym. Taki sposób przepływu gazu usprawnia mieszanie gazu w
obrębie szczeliny wyładowczej oraz powoduje, że czas przebywania gazu w
poszczególnych pierścieniowych strefach wyładowania (w kierunku osi ozonatora) jest
odwrotnie proporcjonalny do stężenia ozonu w tych strefach. W pewnym stopniu
zapobiega się w ten sposób rozkładowi ozonu w końcowej strefie szczeliny, gdzie jego
stężenie jest zwykle największe.
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Rys. 12. Budowa ozonatora [4]; 1 –
nakrętka, 2 – podkładka dociskająca, 3 –
pierścień ustalający, 4 – pierścień
uszczelniający, 5 – pokrywa górna, 6 –
korpus ozonatora, 7 – podkładka
regulacyjna, 8 – korpus górnej elektrody;
9
–
korpus
dolnej
elektrody
(wysokonapięciowej), 10 – elektroda
właściwa, 11 – rurka przelewowa
chłodziwa, 12 – króciec wlotowy gazu.

7. Warianty ćwiczenia
Ze względu na wykorzystywanie aparatury do prowadzenia różnorodnych prac
badawczych możliwe jest wykonywanie ćwiczenia laboratoryjnego z użyciem innych niż
opisany w instrukcji typów ozonatorów. Ponadto, w poszczególnych doświadczeniach:


gaz zasilający ozonator może różnić się składem (np. mieszaniny tlenu z azotem
zamiast czystego tlenu), a także może zawierać pewną ilość produktu,



temperatura wymuszana przez układ termostatujący elektrody wyładowcze może
znacznie odbiegać od wartości optymalnej,



…

Warunki prowadzenia eksperymentów (natężenie przepływu i skład gazu, odległość
pomiędzy elektrodami, temperatura elektrod, zakres mocy, itp.) i szczegółowy cel
ćwiczenia podaje prowadzący zajęcia.
8. Wykonanie ćwiczenia
Studenci wykonują eksperymenty (potrzebne do stworzenia charakterystyki
kinetycznej) zmieniając parametry procesu wskazane przez prowadzącego. W ramach
każdej serii doświadczalnej wykonuje się pomiary dla różnych mocy, którą należy
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traktować jako parametr podstawowy. Studenci opracowują uzyskane wyniki w formie
sprawozdania, które powinno zawierać szczegółowe informacje na temat warunków
prowadzenia eksperymentów, uzyskane wyniki oraz ich interpretację. Stosownie do
wyznaczonego celu, wyniki przedstawia się na odpowiednich wykresach.
Wzór sprawozdania:

Numer zespołu ………..
Skład zespołu (imię i nazwisko):

Data …………….

1. ………………………………………………………..
2. ………………………………………………………..
3. ………………………………………………………...
4. ………………………………………………………..

Warunki prowadzenia eksperymentu:
Natężenie przepływu gazu Vo = .....… Ndm3/h; Temperatura cieczy termostatującej ..……. °C

Skład gazu ………………….……………………………………………………………..
Wlotowe stężenie ozonu: co = ……….. g/Nm3,
…………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Parametr:

UAT

Upr

Ipr

k1

k2

f

SLiss

P

cO3

a

m

η

V

V

A

V/dz

V/dz

Hz

dz2

W

g/Nm3

uł.
mol.

gO3/h

g/kWh

Jednostka:
Godzina:

UAT – napięcie wyjściowe autotransformatora
Upr – napięcie wyprostowane
Ipr – prąd prostownika
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k1, k2 – czułości kanałów oscyloskopu
f – częstotliwość napięcia zasilającego ozonator
SLiss – pole powierzchni krzywej Lissajous
P – moc wyładowania
cO3 – stężenie ozonu
a – ułamek molowy ozonu
η – sprawność energetyczna procesu
m - całkowita wielkość produkcji ozonu
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w wyładowaniach

Przykładowe pytania/polecenia w ramach kolokwium dopuszczającego do wykonywania
ćwiczenia:
1. Co to jest plazma niskotemperaturowa?
2. Wyjaśnić rolę dielektryka przy wytwarzaniu ozonu metodą elektroplazmową.
3. Podać klasyfikację ozonatorów ze względu na budowę szczeliny wyładowczej.
4. Podać główne reakcje składające się na mechanizm procesu syntezy ozonu w
czystym tlenie.
5. Dlaczego proces wytwarzania ozonu korzystnie jest prowadzić w czystym tlenie?
6. Wymienić najistotniejsze właściwości mikrowyładowania.
7. Wymienić parametry charakteryzujące procesy elektroplazmowe.
8. Co to jest plazma nierównowagowa?
9. Wymienić zjawiska zachodzące podczas przepływu prądu elektrycznego przez
gaz.
10. Co to jest tzw. energia właściwa?
11. Jakie zjawiska są przyczyną wzrostu temperatury gazu w szczelinie
wyładowczej?
12. Wskazać istotne różnice w mechanizmie zachodzenia procesu w warunkach
wyładowania barierowego w stosunku do innych procesów prowadzonych w
reaktorach przepływowych.
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