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Úvod 

Neodmysliteľnou súčasťou priemyselnej výroby veľkého množstva produktov 

každodennej spotreby je povrchová úprava rôznych typov materiálov. Plazmové zariadenia 

s vysokou účinnosťou plazmovej aktivácie povrchov rôznych materiálov, najčastejšie 

polymérov, musia byť schopné zaradenia do kontinuálnych výrobných liniek. Pri vhodných 

parametroch opracovania a pri predpoklade nízkych nákladov na prevádzku, tzn. bez použitia 

vákuových zariadení a vzácnych plynov, predstavujú takéto zdroje ekonomickú a ekologickú 

alternatívu k čisto chemickej úprave povrchu. K plazmovým technológiám, ktoré spĺňajú tieto 

predpoklady, nepochybne patrí aj Difúzny koplanárny povrchový bariérový výboj (DCSBD).  

DCSBD umožňuje generáciu reaktívnych radikálov, UV žiarenia a iných chemických 

častíc „in-situ“ v rôznych plynoch, a to aj vo vzduchu pri atmosférickom tlaku. Nevýhodou 

plazmochemickej aktivácie v zmesi plynov je produkcia nedefinovanej zmesi rôznych 

polárnych skupín na plazmou upravenom povrchu. Možným riešením vzniku tzv. „plazma 

ZOO“ je modifikácia povrchu polymérnych materiálov plazmou generovanou vo vodných 

parách. V takejto plazme dochádza vďaka vysokej reaktivite hydroxylového radikálu OH 

k stabilnému pokrytiu aktivovaného povrchu takmer výlučne OH skupinami. Výskum a vývoj 

zariadení generujúcich vysoko chemicky reaktívnu plazmu v parách H2O pri atmosférickom 

tlaku je veľmi aktuálnou a málo prebádanou oblasťou fyziky elektrických výbojov a plazmy. 

Predkladaná dizertačná práca obsahuje výsledky výskumu realizovaného v rámci 

spolupráce Katedry experimentálnej fyziky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky 

Univerzity Komenského v Bratislave a Ústavu fyzikálnej elektroniky, Prírodovedeckej 

fakulty Masarykovej Univerzity v Brne, v Českej republike. Vzájomná spolupráca bola 

riešená v rámci bilaterálneho projektu s názvom „Štúdium nerovnovážnej difúznej plazmy 

generovanej vo vodných parách za atmosférického tlaku optickými a laserovými metódami“ a 

projektu z názvom „Studium hydroxylových (OH) radikálů optickou emisní (OES) a laserom 

indukovanou fluorescenční (LIF) spektroskopií v plazme difuzního koplanárního povrchového 

bariérového (DCSBD) výboje“. Motiváciou tohto snaženia bol dlhoročný výskum silne 

neizotermickej DCSBD plazmy pre využitie v procese plazmovej aktivácie povrchov rôznych 

typov materiálov. 

 

Cieľom dizertačnej práce bolo štúdium plazmy generovanej pomocou používaných 

DCSBD elektródových systémov s použitím unikátneho zdroja nerovnovážnej plazmy 
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generovanej v čistých vodných parách metódami OES a LIF spektroskopie. Táto 

problematiku bola riešená v súlade s nasledovnými čiastkovými cieľmi: 

Ciele dizertačnej práce 

1. Návrh a konštrukcia komory reaktora generujúceho DCSBD plazmu vo vodných 

parách umožňujúceho OES a LIF spektroskopiu plazmy; 

2. Študovanie elektrických parametrov a vlastností DCSBD plazmy generovanej vo 

vodných parách; 

3. Študovanie nerovnovážnej plazmy generovanej vo vodných parách pomocou OES 

spektroskopie; 

4. Študovanie nerovnovážnej plazmy generovanej vo vodných parách pomocou LIF 

spektroskopie; 

5. Diskusia k stanoveniu podmienok vhodných na opracovanie rôznych typov 

materiálov nerovnovážnou plazmou generovanou vo vodných parách. 
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Difúzny koplanárny povrchový bariérový výboj – Stručný prehľad 

Difúzny koplanárny povrchový bariérový výboj (angl. Diffuse Coplanar Surface 

Barrier Discharge – DCSBD) bol v rámci predkladanej dizertačnej práce použitý na generáciu 

OH radikálov v neizotermickej plazme generovanej v čistých vodných parách pri 

atmosférickom tlaku. DCSBD patrí k povrchovým dielektrickým bariérovým výbojom 

vyvinutým na Fakulte Matematiky, Fyziky a Informatiky, Univerzity Komenského v 

Bratislave kolektívom Prof. RNDr. Mirka Černáka CSc [1,2].  

Elektródový systém DCSBD tvoria hrebeňové elektródy umiestnené v dielektrickom 

materiáli, ktorý tvorí keramická platnička (Al2O3 96%-nej čistoty) a syntetický chladiaci olej s 

vysokou dielektrickou pevnosťou. Susedné elektródové pásiky majú opačnú polaritu. Takýto 

systém umožňuje vo vzduchu pri atmosférickom tlaku generovať v tenkej vrstve (~0.3 mm) 

makroskopicky homogénny výboj s objemovou a povrchovou hustotou výkonu (~10 Wcm-3, 

~2.5 Wcm-2) vhodnou pre povrchové úpravy rôznych druhov veľkorozmerných planárnych 

materiálov [3–6]. 

Veľmi dôležitým parametrom vplývajúcim na vlastnosti DCBSD plazmy generovanej 

pri atmosférickom tlaku a povrchovú úpravu je vlhkosť laboratórneho vzduchu, resp. použitej 

plynnej atmosféry [7–11]. Relatívna vlhkosť ovplyvňuje horenie, tvar a rozmery mikrovýboja 

[11], teplotu neutrálneho plynu [7], a to prostredníctvom chemických reakcií a zhášania 

(quenching) aktívnych častíc molekulami H2O v plazme. 

V minulosti boli v rámci záverečných prác [12–14] študované možnosti aplikácie 

DCSBD plazmy generovanej v čistých vodných parách pri atmosférickom tlaku. 

Predpokladaná aktivácia a funkcionalizácia polymérov a skla prebiehala vytvorením výlučne 

OH funkčných skupín na povrchu materiálu. Výskum aplikácie vysoko chemicky reaktívnej 

plazmy DCSBD generovanej v parách H2O bol motiváciou k meraniam zosumarizovaným 

v experimentálnej časti predkladanej dizertačnej práce. 
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Konštrukcia komory reaktora pre generáciu DCSBD plazmy v parách H2O 

Návrh konštrukcie experimentálnej aparatúry, vhodnej na spektroskopiu silne 

nerovnovážnej plazmy generovanej vo vodných parách vychádzal z  plazmového zdroja na 

báze DCSBD umiestneného v dvojplášťovom vyhrievanom reaktore. Unikátny reaktor 

takéhoto typu s možnosťou opracovania pevných polymérov bol v minulosti úspešne 

zostrojený na FMFI UK v Bratislave [12] v spolupráci s Vývojovým laboratóriom FMFI UK, 

Bratislava.  

Reaktor slúžiaci na spektroskopiu DCSBD plazmy generovanej v čistých vodných 

parách pri atmosférickom tlaku (Obrázok 1) bol taktiež skonštruovaný v spolupráci s VL 

FMFI UK. Reaktor pozostáva z komory s prívodmi pracovného plynu, prívodmi oleja 

a napájania výbojového elementu, teplotného čidla a výstupov na uskutočnenie spektroskopie 

plazmy. Hlavnou súčasťou reaktora sú výhrevné telesá, ktorých úlohou je udržovať vysokú 

teplotu stien dvojplášťovej komory, kvôli neželanej kondenzácii pár na povrchu dielektrickej 

platničky, ako aj na stenách komory počas prevádzky. 

Steny dvojplášťového reaktora boli skonštruované z nehrdzavejúcej ocele. Vďaka jeho 

vynikajúcim vlastnostiam vhodným pre použitie vo vysokých teplotách a veľmi vlhkom 

prostredí bola zabezpečená dostatočná pevnosť, dobrá tepelná vodivosť, odolnosť voči korózii 

a chemická inertnosť. Medzera medzi stenami plášťa bola vyplnená tepelnou izoláciou. 

V priebehu riešenia konštrukcie reakčnej komory bol dôraz kladený práve na 

zostrojenie reakčnej komory umožňujúcej spektroskopickú diagnostiku a realizáciu prvých 

meraní parametrov DCSBD plazmy generovanej v čistých vodných parách. Počas stavby 

reaktora sme sa zamerali na uspôsobenie jeho výstupov pre štúdium LIF a OES, a riešenie 

možnosti posunu a polohovateľnosti výbojového elementu voči laserovému lúču v komore 

reaktora. Táto požiadavku bola vyriešená trojbodovým pevným uchytením bočných častí 

výbojového elementu závitovým posuvom. 

Kvôli potrebám LIF spektroskopie bolo potrebné klásť dôraz na zabránenie 

neželanému odrazu lúča použitého výkonného lasera od stien komory. Tomu sme zabránili 

vysunutím vstupného kremenného okienka pre laser. V ňom postupne zanikali lúče, ktoré boli 

po prejdení cez kremenné okienko vychýlené. Takéto vysunutie bolo riešené aj pre výstupné 

okienko lasera, čo zjednodušilo riešenie vyhrievania okienka výhrevnými telesami. Ďalším 

opatrením obmedzujúcim rozptyl laserového lúča bolo naklonenie vstupu a výstupu okienka 

pre laser tak, aby lúč dopadal na okienko pod Brewsterovým, resp. polarizačným uhlom.  
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Obrázok 1: Fotografia skonštruovaného reaktora umožňujúceho generovanie neizotermickej DCSBD 

plazmy v čistých vodných parách aj s príslušenstvom. 

 

Obrázok 2: Fotografia neizotermickej DCSBD plazmy generovanej vo vzduchu (vľavo) a v čistých 

vodných parách (vpravo). 

 

Obrázok 3: Okamžitý priebeh prúdu a napätia DCSBD plazmy generovanej vo vzduchu (vľavo) a 

v čistých vodných parách (vpravo). 



9 

OES a LIF spektroskopia OH radikálov - Súčasný stav problematiky 

V nízkoteplotnej plazme generovanej pri atmosférickom tlaku vo vzduchu hrá vlhkosť 

plynného prostredia dôležitú úlohu. V takejto plazme môžeme pozorovať emisné spektrum 

prechodu OH A2+-X2 (ďalej len OH A-X) v okolí vlnovej dĺžky 300 nm, ktorého zmeraním 

môžeme určiť rotačnú teplotu OH. V prípade vyšších teplôt alebo v prítomnosti silného 

elektrického poľa je emisia tohto prechodu často potlačená, resp. prekrytá emisiou druhého 

pozitívneho systému dusíka N2 C
3u-B

3g (ďalej len N2 C-B). V prípade vyšších teplôt alebo 

elektrických polí sa v emisnom spektre nachádza mnoho molekulových prechodov 

a na určenie teploty je potrebné používať presný spektroskopický model [15].  

Optickej emisnej spektroskopii hydroxylových častíc v plazme generovanej pri 

atmosférickom tlaku sa venovalo množstvo prác. Medzi ne patria aj optické merania 

produkcie radikálov OH, O a H v impulznom korónovom výboji vo vode [16], kvantitatívne 

určenie radikálu OH merané v závislosti od množstva CO2, ktoré vznikalo oxidáciou CO 

sprostredkovanou OH radikálom [17], efekty pôsobiace na intenzitu OH emisnej čiary 

spôsobené prímesami C2H4, H2O, H2O2 a diskusie k reakčnému mechanizmu v impulznej 

koróne [18], emisné spektrum OH radikálu v kladnom impulznom výboji v geometrii hrot-

rovina pri atmosférickom tlaku a v kladnom i zápornom impulznom výboji v geometrii drôt-

rovina [19]. 

Čo sa týka optickej diagnostiky plazmy generovanej pomocou DCSBD, táto bola 

využitá vo veľkom množstve záverečných prác [20–28]. OES DCSBD v atmosfére 

s prímesami vodných pár bola skúmaná v záverečnej práci [12]. Počas meraní OES 

uskutočnených v rámci práce však nebolo možné zmerať rotačnú a vibračnú teplotu OH, 

keďže to neumožňovalo technické vybavenie použité pri meraní, konkrétne slabé rozlíšenie 

spektrometra. Výsledkom merania boli vibračné a rotačné teploty druhého pozitívneho stavu 

dusíka (určené z prechodov Δ= -2).  

Rotačné teploty určené pomocou OES plazmy DCSBD vo vzduchu a v N2 s rôznymi 

koncentráciami vodných pár boli prezentované v [7,11]. Určenie rotačnej teploty v [7] 

pomocou druhého pozitívneho stavu dusíka (obdobne ako v [12,29]) preukázalo nárast teploty 

neutrálneho plynu s narastajúcou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Obdobný výsledok 

s využitím rotačnej teploty určenej zo spektier OH bol prezentovaný v práci [11] 
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Meraniu koncentrácie OH radikálov v plazme generovanej pomocou rôznych typov 

výbojov pri atmosférickom tlaku LIF spektroskopiou sa venovalo niekoľko prác. K autorom 

takýchto publikácií patrí aj pracovná skupina pôsobiaca na Ústave fyzikálnej elektroniky, 

Prírodovedeckej Fakulty Masarykovej Univerzity v Brne, s ktorou sme spolupracovali 

na meraniach OES a LIF spektroskopie súvisiacich s naplnením cieľov dizertačnej práce. 

Merania LIF spektroskopie OH radikálu generovaného vo vzduchu pri atmosférickom tlaku 

pomocou DCSBD výboja sú aktuálne predmetom štúdia tejto pracovnej skupiny. 

Medzi ďalšie skúmané formy výboja patril RF argónový jet, v ktorého plazme boli OH 

radikály generované disociáciou vodných pár. Keďže vodné pary neboli primiešavané do Ar 

zámerne, podľa predpokladu z [30] ich najväčší podiel pochádzal z napúšťacieho systému 

(trubky s vháňaným plynom) a z difúzie okolitej atmosféry (vzduchu) do výboja [31]. 

K ďalším prácam, v ktorých boli publikované LIF merania koncentrácie OH radikálov 

generovaných v atmosférickej plazme, patrili merania obdobného RF argónového jetu [32], 

RF jetu v zmesi Ar a vodných pár [33,34], héliového jetu [30,35], kapacitne budeného výboja 

v zmesi He a vodných pár [36], dielektrického bariérového výboja v obdobnej zmesi [37,38], 

pulzného výboja v zmesi N2 a vodných pár [39], pulzného výboja nad vodnou hladinou 

[40,41] a impulzného výboja [42–46]. Porovnanie ich výsledkov ukazuje generáciu veľkého 

množstva OH radikálov (~1020 m-3) v rádiofrekvenčne budenej plazme.  
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OES plazmy DCSBD v parách H2O  

Emisné spektrum DCSBD plazmy generovanej v syntetickom vzduchu s relatívnou 

vlhkosťou <1%, ~50% a ~85% bolo na vlnových dĺžkach <450 nm typicky zastúpené čiarami 

druhého pozitívneho systému N2 C-B spolu s čiarami prvého negatívneho systému N2, N2
+ 

B2u
+-X2g

+ (N2
+ B-X). V danom spektre sme pozorovali emisiu systému NO A2+-X2r, 

ktorý vznikal rekombináciu disociovaných molekúl N2 a O2, a emisiu systému OH  A-X, ktorá 

bola čiastočne prekrytá N2 C-B a vzniká v dôsledku prítomnosti molekúl H2O v syntetickom 

vzduchu.  

Emisné spektrum DCSBD plazmy na vlnových dĺžkach >550 nm bolo dominantne 

zastúpené čiarami N2 B
3g-A

3u
+ (N2 B-A), tzv. prvého pozitívneho systému N2. Takéto 

emisné spektrá sú charakteristické pre mnohé zdroje nerovnovážnej atmosférickej plazmy 

generovanej vo vzduchu s obsahom vzdušnej vlhkosti. V spektre DCSBD plazmy sme 

nepozorovali rozlíšené čiary atomárneho O ani H. 

Z nasnímaných emisných spektier molekuly N2 C-B sme určili vibračnú teplotu TV. 

Pre všetky relatívne vlhkosti syntetického vzduchu mala TV rovnakú hodnotu. Rotačná teplota 

(~teplota neutrálneho plynu) N2 C-B narastala so zvyšujúcou sa relatívnou vlhkosťou. 

Namerané hodnoty TV a TR N2 C-B potvrdili nerovnovážny charakter DCSBD plazmy 

generovanej v syntetickom vzduchu obohatenom o vodné pary. 

Po vyhriatí DCSBD výbojového elementu a komory reaktora sme zaznamenali emisné 

spektrum DCSBD výboja generovaného v horúcom laboratórnom vzduchu. Ako v studenom 

syntetickom vzduchu, emisné spektrum bolo dominantne zastúpené čiarami N2 B-A a N2 C-B 

a čiarami N2
+ B-X. V danom spektre sme pozorovali rozlíšené čiary atomárneho O s nízkou 

intenzitou a čiaru atomárneho H s nízkou intenzitou, ktorá bola čiastočne prekrytá emisnými 

čiarami molekulových systémov N2 B-A a C-B II. rádu (Obrázok 4).  

Následne sme pristúpili k napúšťaniu vodných pár do komory a v pravidelných 

časových intervaloch sme sledovali zmenu v zložení emisného spektra. Ku napusteniu 

komory vodnými parami a ku generácii DCSBD výboja vo vodných parách došlo takmer 

okamžite. Tento jav sa prejavil znížením intenzity emisných čiar molekuly N2 C-B v dôsledku 

znižovania koncentrácie molekuly N2 C [47] a v dôsledku zhášania jej excitovaných stavov 

v prítomnosti pár H2O [48] (Obrázok 4).  



12 

Emisné spektrum DCSBD plazmy generovanej v čistých vodných parách v rozsahu 

vlnových dĺžok bolo zastúpené čiarami pásu OH A-X (0-0), (1-1) a (2-2). Pri podrobnejšej 

analýze emisného spektra sme rozlíšili aj čiary pásov (3-3) a (4-4). V emisnom spektre sme 

pozorovali ne-Boltzmannovské rozdelenie rotačnej populácie prechodu OH A-X (Obrázok 4). 

Potvrdil sa náš predpoklad, že plazma generovaná v čistých vodných parách je účinným 

zdrojom excitovaných OH častíc a meraním časovo rozlíšenej OES sme ich v emisnom 

spektre rozlíšili prvých 20 s po prieraze s polperiódou horenia výboja 35 s. 

Analýzou emisných spektier, ktoré boli nasnímané pri rôznych hodnotách príkonu VN 

zdroja, sme pomocou čiar vibračných pásov určili hodnotu vibračnej teploty TV. Vibračná 

teplota narastala s príkonom VN zdroja. Z emisných spektier sme pomocou čiar vibračného 

pásu (0-0) systému OH A-X určili rotačnú teplotu TR, ktorá bola pre všetky hodnoty príkonu 

rovnaká. 

 

Obrázok 4: Emisné spektrá DCSBD plazmy generovanej pri teplote ~120°C v rôznych plynných zmesiach. 

Plazma DCSBD výboja generovaného v čistých vodných parách bola charakteristická 

zánikom difúznej časti a zúžením filamentárnej časti mikrovýbojov (Obrázok 2). Tie boli 

stabilizované v medzielektródovom priestore v úzkom kanáli s vysokou koncentráciou 

mikrofilamentov [11]. Zaujímavosťou generácie DCSBD výboja v čistých vodných parách 

bolo vytvorenie vizuálne homogénnej vrstvy plazmy pokrývajúcej celý povrch keramiky 

výbojového elementu už pri nižšom príkone VN zdroja  ako v laboratórnom vzduchu. Tento 

efekt bol v prevažnej miere spôsobený znižovaním prierazného napätia DCSBD výboja 

s narastajúcou teplotou okolitej atmosféry [49]. 
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LIF spektroskopia plazmy DCSBD v parách H2O  

Pri overovaní funkčnosti vyhrievaného reaktora a prispôsobenia vstupov pre LIF 

spektroskopiu OH radikálov sme uskutočnili predbežné meranie TALIF spektroskopie 

jednoatómových vodíkových radikálov v plazme DCSBD.  

Po zostavení optickej dráhy sme otestovali nastavovanie pozície výbojového elementu 

DCSBD voči laserovému zväzku. Následne sme v zmesi Ar s H2 (30:1) uskutočnili 

fluorescenčnú detekciu H radikálov . Po optimalizovaní nastavení TALIF spektroskopie sme 

pristúpili k napúšťaniu vodných pár do vyhrievaného reaktora. Zmerali sme, že s narastajúcou 

vlhkosťou plynu radikálne klesla intenzita fluorescenčného signálu H radikálov a v DCSBD 

výboji v čistej vodnej pare bola ich koncentrácia bezpečne pod detekčným limitom použitej 

metódy. K tomu prispievala disociácia vibračne excitovanej molekuly H2O s H. Očakávané 

oxidačné vlastnosti DCSBD výboja vo vodných parách nenarúšalo generovanie redukčných 

H radikálov vo vysokej koncentrácii.  

LIF spektroskopii OH radikálov predchádzalo určenie stredu absorpčnej čiary Q1(3), 

overenie lineárnosti závislosti fluorescenčnej odozvy od energie laserového pulzu a meranie 

závislosti fluorescenčnej odozvy od fázy DCSBD výboja generovaného vo vzduchu 

a v čistých vodných parách. Závislosť fluorescenčnej odozvy od fázy sme merali od zapálenia 

prúdových pulzov od mikrovýbojov (Obrázok 3). 

Na základe predošlých skúseností s meraním LIF spektroskopie DCSBD výboja [50] 

dochádzalo v dôsledku interakcie fotónov lasera s povrchom dielektrika a elektrickým poľom 

k zapáleniu DCSBD mikrovýbojov pred prieraznou fázou [51]. Vplyv lasera sa prejavil ako 

predčasné zapálenie a zosilnenie prúdových pulzov od mikrovýbojov počas merania 

fluorescenčnej odozvy od fázy horenia DCSBD výboja vo vzduchu a v čistých vodných 

parách. Všetky merania absolútnej koncentrácie OH radikálov generovaných vo vzduchu 

a vodných parách prebiehali vo fáze po zhasnutí DCSBD výboja, kedy mikrovýboje nehoreli 

ani vplyvom lasera.  

Keďže pri povrchových výbojoch je veľmi ťažké zabrániť interakcii fotónov lasera so 

súčasťami výbojového elementu a s optickým prostredím, bol výsledný signál fluorescencie 

OH radikálov určený odrátaním prirodzenej emisie výboja a následným odčítaním na energiu 

laserového pulzu normovaných signálov naladeného a rozladeného lasera. Tým bol 

z výsledného signálu odstránený parazitný signál od laserom generovaných OH radikálov, 

rozptyl lasera, prirodzená a laserom indukovaná fluorescencia keramiky.  
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Pomocou merania priestorovo rozlíšenej LIF spektroskopie OH boli pri rôznych 

príkonoch VN zdroja určené hodnoty absolútnej koncentrácie OH radikálov v DCSBD výboji 

generovanom vo vzduchu (Obrázok 5 vľavo) a v čistých vodných parách (Obrázok 5 vpravo). 

 
Obrázok 5: Priestorové rozloženie absolútnej koncentrácie OH radikálov v DCSBD výboji generovanom 

vo vzduchu (vľavo) a v čistých vodných parách (vpravo) pri rôznych príkonoch VN zdroja (čierne čiary 

indikujú polohu elektród). 

 

Obrázok 5 vľavo znázorňuje priestorové rozloženie absolútnej koncentrácie OH 

radikálov generovaných v DCSBD výboji vo vzduchu pri rôznych príkonoch VN zdroja. 

V čase nehorenia DCSBD mikrovýbojov sa maximum koncentrácie OH radikálov nachádzalo 

nad povrchom elektród. OH radikály boli rozložené nad anódou.  

V medzielektródovom priestore, kde OH radikály a ostatné excitované častice 

primárne vznikajú, sa OH radikály nachádzali v nižšej koncentrácii. Tu pravdepodobne 

zanikali v reakcii s ostatnými produktami DCSBD plazmy. Maximum absolútnej koncentrácie 

OH radikálov vo vzduchu sa nachádzalo v tzv. difúznej časti DCSBD výboja.  

Obrázok 5 vpravo znázorňuje priestorové rozloženie absolútnej koncentrácie OH 

radikálov generovaných v DCSBD výboji v čistých vodných parách pri rôznych príkonoch 

VN zdroja. Na rozdiel od vzduchu sa maximum koncentrácie OH radikálov v čase nehorenia 

DCSBD mikrovýbojov nachádzalo v medzielektródovom priestore a približovalo sa k anóde.  

Maximum absolútnej koncentrácie OH radikálov v čistých vodných parách sa 

nachádzalo vo filamentárnej časti DCSBD výboja v medzielektródovom priestore 

s rozložením odpovedajúcim tvaru mikrofilamentu. OH radikály vznikali vo výboji priamou 

disociáciou H2O a disociáciou H2O
* s vytvorenými H radikálmi, ktorú sme predpokladali na 

základe výsledkov TALIF spektroskopie. Maximálne priemerné hodnoty koncentrácie OH 

radikálov v parách H2O boli ~5 1020 m-3 a dosahovali približne 10násobne vyššie hodnoty ako 

vo vzduchu. 
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Záver 

Štúdium vlastností plazmy, generovanej v čistých vodných parách pri atmosférickom 

tlaku, a jej využitie na úpravu rôznych typov materiálov je zaujímavým odvetvím 

plazmochémie a fyziky plazmy. Pre DCSBD zdroj plazmy predstavuje úprava povrchov 

rôznych polymérnych materiálov v čistých vodných parách nové odvetvie jeho využitia, preto 

sme v rámci predkladanej dizertačnej práce preskúmali jeho vlastnosti počas prevádzky 

výboja vo vodných parách. 

Unikátny reaktor, ktorý bol skonštruovaný na FMFI UK v Bratislave a umožňoval 

opracovanie pevných polymérov a skla plazmou generovanou pomocou DCSBD, je 

prototypom plazmového zariadenia na báze DCSBD výboja pracujúceho v čistých vodných 

parách. Pre potreby štúdia fyzikálnych vlastností takéhoto výboja vznikol v rámci 

predkladanej dizertačnej práce diagnostický reaktor, umožňujúci OES a LIF spektroskopiu 

plazmy generovanej v náročných podmienkach s vysokou koncentráciou pár H2O. Týmito 

diagnostickými metódami boli študované možnosti generácie OH radikálov v závislosti 

od parametrov napájania výboja. 

Použitím vhodných materiálov pri konštrukcii diagnostického reaktora boli dosiahnuté 

vlastnosti vhodné pre použitie vo vysokých teplotách a veľmi vlhkom prostredí, bola 

zabezpečená dostatočná pevnosť, dobrá tepelná vodivosť, odolnosť voči korózii a chemická 

inertnosť súčastí reakčnej komory. 

K splneniu náročných požiadaviek počas spektroskopických meraní bol trojbodovým 

úchytom vyriešený posun a polohovateľnosť výbojového elementu voči laserovému lúču 

v komore reaktora. K zabráneniu neželaného odrazu laserového lúča od stien komory sme 

úspešne zabránili vysunutím vstupu a výstupu lasera. Ďalším opatrením zabraňujúcim 

odrazom bol náklon vstupu a výstupu pre laserový lúč pod Brewsterovým uhlom. 

Porovnanie elektrických vlastností DCSBD výboja generovaného vo vzduchu a 

v čistých vodných parách preukázalo vysokú účinnosť používaného zdroja silne 

neizotermickej plazmy. Na účinnosť plazmového a VN napájacieho zdroja nemali výrazný 

vplyv teplota, ani vlhkosť pracovného prostredia.  

Počas predbežných meraní OES sme pozorovali spektrá DCSBD plazmy generovanej 

v syntetickom vzduchu obohatenom o vodné pary pri laboratórnej teplote. S narastajúcou 

koncentráciou pár H2O v syntetickom vzduchu sme analýzou rotačnej teploty druhého 

pozitívneho systému dusíka N2 C-B určili nárast teploty neutrálneho plynu. Porovnaním 
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vibračnej a rotačnej teploty N2 C-B sa potvrdilo, že DCSBD plazma generovaná 

v syntetickom vzduchu s narastajúcou koncentráciou pár H2O si zachovávala teplotne 

nerovnovážny charakter.  

Počas merania OES DCSBD výboja generovaného v komore vyhrievaného reaktora 

pri teplote ~120°C v atmosférickom tlaku sme po napustení vodných pár sledovali okamžitú 

zmenu v zložení emisného spektra. Spektru DCSBD plazmy vo vodných parách dominovala 

emisia molekulového systému OH A-X s ne-Boltzmannovským rozdelením rotačnej 

populácie, ktorá bola doplnená slabou H čiarou.  

Porovnaním rotačných teplôt určených pomocou OH A-X a N2 C-B sa potvrdil nárast 

TR určenej z nižších rotačných stavov systému OH A-X voči TR N2 C-B. Zároveň, ak berieme 

do úvahy presnosť merania a chyby určenia, predstavovala TR OH A-X horný odhad teploty 

neutrálneho plynu. 

Pri overovaní funkčnosti vyhrievaného reaktora sme uskutočnili predbežné merania 

TALIF spektroskopie jednoatómových H radikálov v DCSBD plazme generovanej v čistých 

vodných parách. Počas merania TALIF spektroskopie sme nedetegovali H radikály. Zánik 

redukčných H radikálov bol pravdepodobne spôsobený disociáciou vibračne excitovanej 

molekuly H2O s H. Nedetekovateľné koncentrácie H radikálu naznačovali zanedbateľný 

vplyv na oxidačné vlastnosti DCSBD výboja vo vodných parách. 

Počas merania časovo a priestorovo rozlíšenej LIF spektroskopie sa potvrdilo, že 

laserový zväzok môže interagovať nie len s pevným povrchom keramiky výbojového 

elementu, ale aj s plynným prostredím v medzielektródovom priestore, kde spôsoboval 

parazitné zapálenie mikrovýbojov a zintenzívnenie horenia výboja. Tieto parazitné javy sa 

nám podarilo odstrániť minimalizáciou odrazov lasera od keramiky a následnej fluorescencie 

dielektrika, ako aj zvolením dostatočne nízkych energií lasera vo fáze mimo horenia DCSBD 

výboja. Zvýšenie presnosti určenia absolútnej koncentrácie OH radikálov bolo dodatočne 

dosiahnuté aj odčítaním signálu od náhodnej fluorescencie dielektrika a emisie DCSBD 

výboja pomocou navrhnutého modelu výpočtu intenzity signálu OH radikálov. V navrhnutom 

modeli boli jednotlivé signály normované na energiu laserového pulzu.  

Meraním LIF spektroskopie DCSBD plazmy generovanej v komore vyhrievaného 

reaktora sme určili absolútnu koncentráciu OH radikálov vo vzduchu a v čistých vodných 

parách. Absolútna koncentrácia OH radikálov narastala so zvyšujúcim príkonom VN zdroja 

a dosahovala maximum vo vzdialenosti ~0.15 mm od keramiky výbojového elementu. 

Maximálne priemerné hodnoty koncentrácie OH radikálov v parách H2O dosahovali približne 

10-násobne vyššie hodnoty ako vo vzduchu.  
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Rozloženie OH radikálov sa líšilo v polohe maxím nad výbojovým elementom 

DCSBD. Maximum intenzity emisie výboja a koncentrácie OH radikálov sa vo vzduchu 

nachádzalo nad elektródami a v čistých vodných parách v medzielektródovom priestore. 

Vyššia intenzita signálu bola v oboch prípadoch zaznamenaná v blízkosti anódy. 

Povrchové výboje generované pri atmosférickom tlaku v čistých vodných parách 

patria medzi málo preskúmané oblasti fyziky plazmy. Nami študovaná DCSBD plazma 

generovaná v čistých vodných parách predstavuje účinný zdroj OH radikálov. Vzhľadom na 

jej vysoký aplikačný potenciál sú získané výsledky zásadné pre nadväzujúci výskum aktivácie 

povrchov rôznych materiálov. Zároveň budú potrebné ďalšie spektroskopické merania a 

analýzy, ktoré umožňuje komora reaktora, skonštruovaného v rámci predkladanej práce.  

Výsledky uvedené v dizertačnej práci sú vzhľadom na unikátnosť konštrukcie 

experimentálnej aparatúry a náročnosť jednotlivých spektroskopických metód analýzy plazmy 

generovanej v čistých vodných parách originálne a ojedinelé. 

 

Summary 

Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge (DCSBD) belongs to the sources of highly 

non-equilibrium atmospheric pressure plasma. The variability of used working gases and the 

high-speed of surface processing are main advantages in the field of surface treatment of low-

added value materials. Therefore, the dissertation thesis is focused on the study of DCSBD 

generated in ambient air and in pure water vapour. 

We designed and constructed the diagnostic plasma reactor capable to generate 

DCSBD plasma in elevated temperatures and in pure water vapour. In this study the properties 

of DCSBD non-equilibrium plasma were characterized by electrical measurements. We 

studied hydroxyl radical generation in DCSBD plasma by optical emission spectroscopy and 

spatially resolved laser induced fluorescence spectroscopy. 

During the generation of DCSBD plasma in ambient air and in pure water vapour at 

temperature more than 100°C at atmospheric pressure the insignificant changes of plasma and 

power source efficiency were found. The absolute density of OH radical reached its maximum 

~0.15 mm above ceramics and was estimated to increase approximately 10 times in the pure 

water vapour plasma. The DCSBD plasma generated in pure water vapour was demonstrated 

to be efficient source of OH radicals.  
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