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Bevezetés
Az emberiség történelmének utolsó kétszáz évében a természettudományok és az ipar
fejlődése gyökeresen megváltoztatta az ember életmódját. Az ipari forradalom vívmányai, a
motorizáció, valamint az utóbbi évek rohamos műszaki fejlődése mind nagyobb mértékben
növeli az emberi jólétet és kultúráltabb életformát teremt. A fogyasztói társadalmakban az
életszínvonal javulásával az igények is magasabbak, ami megköveteli a termelés további
növekedését, ezzel együtt az új tudományos eredmények mielőbbi ipari alkalmazását. A
technikai civilizációnak azonban van egy sokáig figyelmen kívül hagyott, de az emberiség
jövője szempontjából döntő fontosságú folyománya: a környezetszennyezés.
Korunkban az ipari fejlődéssel járó természet átalakítás olyan mértékű hogy a védekezés
elmulasztása esetén veszélyezteti a bioszférát, a Földön évmilliárdok alatt kialakult
életfeltételeket, azt az önszabályozó rendszert, ami lehetővé tette az élet magasabb rendű
formáinak kifejlődését, fennmaradását. A huszadik század második feléig a környezetvédelem
jórészt ismeretlen fogalom volt a legtöbb ember számára, és csak a második világháború után
bekövetkezett környezeti katasztrófák döbbentették rá a fejlett ipari országok szakembereit,
hogy a termelés növelésének minden egyéb szempont fölé helyezése végzetes
következményekkel járhat.
A bioszféra egyik legfontosabb eleme a levegő. Az ember 30 napig képes élelem, 3 napig
vízfogyasztás, de csak 3 percig levegővétel nélkül élni. A levegő minőségének megőrzése
napjainkban a környezetvédelem talán legfontosabb problémája. A légszennyező anyagok
jelentős része mérgező, és vissza nem fordítható káros hatással van az emberre, az állat és
növényvilágra, egyes gázok pedig az építmények műemlékek rongálódását idézik elő.
Ugyanakkor a légszennyezés nem ismer országhatárokat, a savas esők és az ózonlyuk miatti
ultraibolya sugárzás káros hatásai mindannyiunkat érintenek. A légkörbe kerülő szennyező
gázok közül a vegyipar, a belsőégésű motorok által kibocsátott nitrogén-oxidok, valamint az
elsősorban a hőerőművekből és tüzelő berendezésekből származó kéndioxid okozzák a
legtöbb problémát.
Az említett gázok emissziója hatékonyan csökkenthető a hagyományos adszorpciós,
abszorpciós és katalitikus eljárásokkal. Ezen módszerek alkalmazása azonban a nagy
beruházási költségek, valamint a magas energiaigény miatt a kevésbé tőkeerős vállalatok
számára nehézséget okoz, a füstgázokban fellépő nyomásesés pedig bizonyos esetekben
korlátozza az alkalmazhatóságot. A problémákra megoldást jelenthet az utóbbi tíz évben a
levegőtisztaság védelmi kutatások előterébe került „nemtermikus plazma” vagy a
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szakirodalomban PCDP (Pulsed Corona Discharge Process) néven elterjedt technológia. A
módszer a már jól ismert elektrosztatikus porleválasztóhoz hasonlóan korona kisüléssel
működik, de itt a szóróelektródra egyenfeszültség helyett gyors nagyfeszültségű impulzusok
kerülnek. A szóróelektród környezetében létrejövő korona impulzusok szabad elektronjai a
nagy potenciálesés és közepes szabad úthosszuknak köszönhetően jelentős sebességre
gyorsulnak fel, míg az ionok viszonylagos nagy tömegük és az impulzusok rövidsége miatt
erre nem képesek. Az így kialakuló magas elektronhőmérséklet és alacsony ionhőmérséklet
kedvez az elektronütközések által kiváltott gázbomlásnak, de nem segíti elő a rekombinációt.
Az módszer egyik előnye az adszorpciós, abszorpciós és katalitikus eljárásokkal szemben az
alacsony beruházási költség: a már működő ipari elektrosztatikus porleválasztóra retrofit
módon illeszteni lehet a gázleválasztó berendezést, egyszerűsége miatt pedig a kisebb
tüzelőberendezésekre olcsón fel lehet szerelni. További előny szemben a hagyományos
technológiákkal, hogy a berendezésben kicsi a nyomásesés, a füstgázok megtisztítva,
szabadon távoznak a reaktorból.
A Dunaújvárosi Főiskola Fizika és Környezetvédelem Tanszéke és a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetikai Tanszékének Nagyfeszültségű Technika
és Berendezések Csoportja már több, mint tizenöt éve foglalkozik elektrosztatikus
porleválasztók, valamint gázbontó készülékek fejlesztésével, működésük modellezésével. A
témában az egyetemen kialakult iskolateremtő tevékenység, a kiváló elméleti és kísérleti
háttér, valamint a főiskolánk kutató csoportjának több éves nemzetközi együttműködésen
alapuló kísérleti tapasztalata inspirált arra, hogy a légszennyező gázok korona impulzusokban
való lebonthatóságának vizsgálatát válasszam fő kutatási területemnek és az értekezés
témájának.
Kutatási feladat
A levegőszennyezés legsúlyosabb problémáját okozó nitrogén-oxidok és kéndioxid igen jó
hatásfokkal lebonthatók nagyfeszültségű korona impulzusokban.

A laboratóriumi

kísérleteknél használt hengeres típusú reaktor szóró elektródjára kapcsolt gyors elektromos
impulzusok az erősen inhomogén térben korona kisülést hoznak létre az elektród
környezetében. A kisülés impulzus jellege teszi lehetővé a szennyező gázok jó hatásfokú
lebontását. Az alkalmazott feszültség és áramimpulzusok mérésével és az impulzusok
energiájának meghatározásával lehetővé vált a bontási arány, és az energia-hatásfok
különböző paraméterektől való függésének vizsgálata. Az utóbbi években végzett nagyszámú
laboratóriumi mérés eredményei alapján megállapítható, hogy a lebontási arány és a hatásfok
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jelentősen függ több paramétertől: a szennyező gáz áramlási intenzitásától, kezdeti
koncentrációjától, az impulzusok csúcsértékétől, meredekségétől, valamint ismétlődési
frekvenciájától. Az egyes ipari alkalmazások esetén a készülék tervezéséhez szükség van a
tisztítandó füstgázok említett paramétereire, valamint a lebontási arány ezen paraméterektől
való függésének ismeretére. A hatékony gázleválasztáshoz meg kell vizsgálni a korona
impulzusok csúcsfeszültségének, meredekségének hatását a bontás hatásfokára, az optimális
tápláláshoz meg kell mérni a lebontás energiaigényét különböző áramlási feltételek esetén. A
reaktorban végbemenő folyamatok megismerése és megértése céljából szükség van a
gázbontás jelenségeinek olyan elméleti leírására, amely megkönnyíti az ipari alkalmazások
esetén a tervezést, és magyarázatot ad a kísérleti eredményekre.
A disszertáció célkitűzése a módszer hatásfokának az áramló füstgáz paramétereitől, az
impulzusok tulajdonságaitól való függésének részletes feltérképezése, valamint egy olyan
átfogó modell megalkotása, amely megfelelő egyszerűsítések mellett kielégítő pontossággal
tárgyalja az egész folyamatot, és érthetővé teszi a reaktorban végbemenő kémiai
átalakulásokat, valamint ezek függését az említett paraméterektől.

A modell

a teljes

folyamatot végig követi a korona impulzusok leírásától a kémiai reakciók sebességi
állandóinak meghatározásáig, és magyarázatot ad a laboratóriumi kísérletek eredményeire.
A modell első része a koronaáram impulzusok alakjának matematikai leírása, amely az
áramköri elemek, valamint a klasszikus Townsend-féle korona áram-feszültség karakterisztika
által meghatározott differenciálegyenlet-rendszer megoldásán alapul.
A második rész az impulzusok alakjának és az elektródokon levő töltés felhasználásával a
reaktorban uralkodó, térben és időben változó villamos erőtér meghatározása. A modell
szerint a villamos mező a koronaáram impulzusok által meghatározott tértöltésből számított,
valamint a kapacitív áram által az elektródokra szállított töltésből meghatározott mező
szuperpozíciója.
A következő részben az villamos erőtér matematikai alakjának felhasználásával a reaktorban
végbemenő kémiai átalakulások sebességi állandóinak kiszámítása történik. A modell ezen
része a Townsend – elmélet feltevésein, és a változó villamos mezőben gyorsuló elektronok
energiájának kiszámításán alapul. A kiszámított és szakirodalomból vett sebességi állandók
ismeretében a készült a gázbontás reakciókinetikai modellje, ami a reaktorban végbemenő
reakciók egyenleteit tartalmazza. Az egyenletrendszer megoldása a szennyező gázkomponens,
valamint a melléktermékek koncentrációinak időbeli változását adja meg. A gázleválasztás
alapvető jelenségeire felállított modell eredményeit a laboratóriumi kísérletek kielégítő
pontossággal igazolják.
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1. Szakirodalmi áttekintés
1.1. A villamos impulzusokkal megvalósított gázbontás története
A környezetkárosító gázok elektron- molekula ütközések által kiváltott megsemmisítésének
története közelítőleg 28-30 évre nyúlik vissza. A legkorábbi publikációk a 70-es évek végén
jelentek meg, ekkor még elsősorban nagyenergiájú elektronsugár gázáramba történő
bevezetésével végeztek kísérleteket, később, a nyolcvanas évek második felében a kutatások
fő iránya a korona impulzusok gázbontásra gyakorolt hatásának vizsgálatára irányult. Ezzel
párhuzamosan egy felületi villamos kisüléssel működő technológia is kialakult, ez utóbbi a
reaktorban elhelyezett dielektrikum felületén létrejövő kisülés gázokra gyakorolt hatásán
alapul. A kutatások kezdete óta eltelt idő alatt számos kísérleti eredmény és elméleti leírás
született. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül egy rövid áttekintést adok a legfontosabb
kutató műhelyekről és az ott elért eredményekről.
1.1.1 . Elektronsugaras eljárás
A hetvenes-nyolcvanas években, a világpolitikai enyhülés, és a SALT I. és II.
megállapodások következtében lecsökkent az igény a nukleáris kutatások iránt, ugyanakkor a
hatvanas-hetvenes

években

kidolgozásra

került,

elsősorban

az

elektronfegyverrel

kapcsolatban, az elektronágyú technológia, amellyel lehetővé vált légköri nyomású, kellően
nagy energiájú, és intenzitású elektronsugarat gázba vezetni. Ez a két tényező a
környezetvédelem felé irányított néhány kutató intézetet a 80-as évek elején, és mélyreható
vizsgálatsorozatot, kutatási programokat indítottak annak megvizsgálására, hogy milyen
eredménnyel lehet a felszabadult technikai lehetőségek alkalmazásával környezetszennyező
gáznemű anyagokat felbontani, eliminálni [1], [2], [3], [4], [5].
Az első kísérletek a nitrogén oxidok és a kéndioxid lebontására irányultak. Az elektron
besugárzásos technológiát és eljárást úgy alakították ki, hogy az alábbiakban leírt folyamatok
eredménye hasznosítható termék legyen.
A folyamat során az elektronok nagy sebességet elérve ütköznek a NOx, SO2, víz, szén-dioxid
stb. molekulákkal és sok aktív gyököt állítanak elő, úgymint O, OH, HO2, stb.

e
O2, H2O → O, OH, HO2

(1.1)
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Az aktív gyökök oxidálják az SO2-t és a NOx-ot, vízgőz jelenlétében kénsavat és
salétromsavat eredményezve:
O, OH, HO2
H2SO4

(1.2)

O, OH, HO2
NOx
HNO3

(1.3)

SO2

A megfelelő melléktermék előállítása érdekében ammónia (NH3) kerül bevezetésre, és ekkor
a kén-dioxidból ammónium-szulfát, (ami egy műtrágya), a nitrogén-oxidból ammónium-nitrát
keletkezik az alábbiak szerint:
HNO3 + NH3 → NH4NO3

(1.4)

H2SO4 + 2 NH3 → (NH4)SO4

(1.5)

A szokásos folyamat vázlatát a 1.1. ábra mutatja. A füstgáz először villamos porleválasztókba
kerül, majd egy víz-bepermetezéssel működő hűtőtoronyba áramlik. Ezt követően a
porszennyezéstől megtisztított füstgáz az ammóniával együtt a reaktortérbe kerül, ahol egy,
két vagy három sugárforrás működik pásztázó üzemmódban [4].

Füstgáz

Hűtővíz
Nagyfeszültségű
tápegység

Elektronsugár
generátor

NH3

Permetező Hűtő

Kémény
Melléktermék
leválasztó

Reaktor

Melléktermék
tartály

1.1. ábra. Az elektronsugaras eljárás folyamatának vázlata [4]
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A reaktor után villamos porleválasztó és zsákos szűrő gyűjti össze a melléktermékeket. A
melléktermékektől és a SO2, NOx-tól megszabadított füstgáz ezután a kéményen keresztül
távozik. Az eljárás 10-15 kGy sugárdózis esetén 95% feletti hatásfokot ad [4].
A módszer hátránya a magas energia igény mellett az, hogy a hűtőtoronyban keletkező savas,
szennyezett hűtővizet tisztítani kell.

1.1.2 Felületi villamos kisüléssel működő eszközök
Az 1990-es években a japánbeli Cukubában a Nyersanyag és Környezetvédelmi Kutató
Intézetben kidolgoztak egy eljárást, amely során két, váltakozó árammal működtetett hengeres
elektróda közé nagy permittivitású állandójú gömböket helyeztek el [6], [7], [8], [9].
(1.2. ábra)

Nagy dielektromos állandójú gömbök

Tisztított gáz ki

Szennyezett gáz be

Szóróelektród
Szigetelő

Szigetelő

(földelt) vezető henger

1.2. ábra. Szigetelő felületén lejátszódó felületi kisülést alkalmazó eljárás [7]
Az elektródok közé helyezett dielektrikum gömbök anyaga alumínium-oxid kerámia (εr =9),
illetve a kerámia kondenzátoroknál alkalmazott BaTiO3 keverék (εr > 100). A nagy
permittivitás miatt az anyag felületén a körülötte levő gázénál sokkal nagyobb villamos erőtér
alakul ki, az aktív felület megnő, a leválasztási hatásfok ennek megfelelően magas lehet. A
biztosabb, átütés nélküli

működés érdekében a külső hengerbe egy szigetelő csövet

helyeznek, ezzel az ózongenerátorokhoz hasonló struktúra jön létre.
Az eljárás sajnos nem alkalmas nagyobb áramlási intenzitások kezelésére a szükséges óriási
mennyiségű dielektrikum által okozott nagy áramlási ellenállás miatt.
8

Horváth Miklós: Veszélyes gázok felbontása nagyfeszültségű korona impulzusokban

1.1.3 Koronakisüléseket alkalmazó eljárások
A korona kisüléssel megvalósított gázbontás vizsgálatának kezdete a nyolcvanas évek elejére
tehető, ekkor jelentek meg az első publikációk.
Japán eredmények
Senichi Masuda kutatócsoportjának eredményei
A kísérletek 1982-ig csak szórványosan folytak, a tudományos áttörés a japánbeli Tokió
Egyetem Villamosmérnöki Karának Masuda Laboratóriumában történt 1982 és 1986 között a
Masuda Senichi professzor vezette kutatócsoportban [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16],
[17], [18].

Az alapvető publikációjuk az Electrostatics ’87 konferencián hangzott el, és a

konferencia kiadványban jelent meg.
Masuda professzor nevezte el a technológiát impulzuskorona indukált plazmakémiai
folyamatnak, angol rövidítéssel PCDP-nek (Pulsed Corona Discharge Process). A kísérletek
mérési összeállítása a 1.3. ábrán látható [10].
áramlásmérő
impulzus
generátor

PD
digitális
rekorder

reaktor
CT

NO mérő
ventilátor levegő NO

hőcserélő

konstans
hőmérsékletű

k
1.3. ábra. Masuda professzor alapvető kísérletének mérési elrendezése [10]
A kísérletek során NO, NO2 lebontását vizsgálták. A megfelelő koncentrációt száraz, illetve
nedves levegővel, illetve nitrogénnel való keveréssel állították elő, a reaktorcella
hőmérsékletét a szobahőmérséklet és 250 °C között változtatták. A reaktor egy 100 mm belső
átmérőjű, 550 mm hosszú rozsdamentes acélcső, közepén egy 4x4 mm-es négyzet
keresztmetszetű rozsdamentes acélhuzal. Az impulzusok ismétlődési frekvenciája 50 Hz, a
maximális feszültsége 70 kV volt.
Az 1.4. ábrán a kimeneti NOx koncentrációjának változás látható az impulzus
csúcsfeszültségének változásával.
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Impulzus csúcsfeszültség (kV)

pozitív korona
negatív korona

1.4 ábra. Nitrogén oxidok lebontásának aránya az impulzus csúcsfeszültség függvényében
Az ábrából jól látszik, hogy a pozitív impulzus sokkal hatásosabb, mint a negatív, valamint
hogy a feszültség növelésével az NO koncentrációja csökken, míg az NO2 koncentrációja
növekszik. Pozitív korona esetén bizonyos feszültség felett az NO2 is csökken [10].
További japán eredmények
Yan és kutató csoportja (Electrochemical Laboratory, AIST, Tsukuba) szintén a nitrogénoxidok lebontását vizsgálta korona impulzusokban [19].

Vizsgálataik szerint a lebontás

energia hatásfoka csökken a korona impulzusok energiájának növekedésével és egyenesen
arányos a keletkező sztrímerek fényerősségétől. Fujii, Higashi és Suzuki (Ibaraki Universiy) a
diesel motorok által kibocsátott NOx, COx, SOx, és korom együttes leválasztására végzett
kísérleteket egy Ciklon-Cottrell nevű reaktorral [20]. A leválasztó egység egy váltakozó
áramú impulzusokkal táplált hengeres plazma reaktor és egy ciklon összeépítésével készült. A
készülék a dízelmotor alacsony fordulatszámánál a keletkező korom csaknem 100 %-át
leválasztotta, míg a gáznemű szennyezők esetén a lebontási arány elérte a 70 %-ot. Mizuno,
Chakrabarti és Okazaki ( Toyohashi University) a nitrogén oxidok és kéndioxid mellett az
üvegházhatást okozó gázok plazma reaktorral történő lebontására végzett kísérleteket [21]. A
hengeres típusú reaktort pozitív négyszög impulzusokkal táplálták. A kísérletek szerint a
nitrogén oxidok lebontási arányát jelentősen befolyásolja a jelen levő szénhidrogének típusa:
azonos körülmények között C2H4 adalékolásával érték el a legjobb arányt, (50 %), gyengébb
eredményt sikerült elérni C3H8, (25%) valamint CH4 (15%) esetén. Az üvegház hatást okozó
gázok lebontásában azonban csak alacsony hatásfokot értek el, illetve a plazmában újabb
káros szénhidrogének és üvegház hatást okozó gázok keletkeztek, ezért a módszert tovább
10
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kell fejleszteni. Kiemelkedő eredményeket ért el és nemzetközileg elismert kutató műhelyt
hozott létre Tetsui Oda professzor a Tokyo Egyetem Elektrotechnikai Tanszékének vezetője,
aki a nitrogén oxidok lebontása mellett eredményes kísérleteket folytatott triklóretilén,
valamint az ózonréteget károsító freonok megsemmisítésére [22], [23], [24], [25]. Az Oita
egyetem professzora Ohkubo szintén jelentős eredményeket ért el a nitrogén oxidok
különböző típusú reaktorokkal történő lebontásában [26], [27].
Kísérletek az Egyesült Államokban
A nyolcvanas évek elején a japán kutatásokkal csaknem egyidőben az Egyesült Államokban
is megkezdődött a gázok korona impulzusokban létrejövő lebontásának vizsgálata. Az első
publikációk a 1986-1989 között születtek japán kutatók közreműködésével. A Floridai Állami
Egyetemen Clements és Mizuno kéndioxid és az égés folyamán keletkező hamu és korom
részecskék együttes leválasztását kísérelték meg [28]. Az általuk alkalmazott hengeres
reaktorra 14 kV egyenfeszültségre szuperponált gyors impulzusokat (40-45 kV) kapcsoltak,
és a leválasztási arányt vizsgálták. Az eredmények szerint megfelelő impulzusokkal
kéndioxidra elérhető a 90 % leválasztási arány, ugyanakkor a korom és hamu esetében a
hagyományos egyenfeszültségűnél szintén jobb a kombinált gerjesztés: részecske mérettől
függően 75-93% leválasztási arányt sikerült elérni. Szintén a Floridai Egyetemen Davis és
Clements az impulzus üzemű korona kisülés gázreakciókra gyakorolt hatását vizsgálta és
hasonlította össze az egyenfeszültség alkalmazásával: a rövid impulzusokat hatékonyabbnak
találták az egyenfeszültségnél elsősorban az elektronok nagyobb energiája miatt [29].Az
Illinois Egyetemen (Carbondale, Illinois) Dhali végzett kutatásokat SO2 és NOx egyidejű
lebontására korona reaktorban [30]. Dhali a kísérleti eredmények közlése mellett a bomlás
reakciókinetikai modelljét is felállította, de az elektron-molekula reakciók sebességi állandóit
más szerzők becslése alapján használta, ami azonban nem az adott kísérletekben használt
korona impulzusok karakterisztikájától függött. Vogtlin és Penetrante (Lawrence Livermore
Laboratory California) különböző szénhidrogén adalékok hatását vizsgálták a NOx lebontásra
[31]. Az eredmények szerint a bontási arány energiaigénye függ az adalékolt
szénhidrogénektől, azok koncentrációjától. Legjobb eredményt n-oktán és NOx 1:1 arányú
keverésével érték el: 400 ppm NOx esetén az energia szükséglet 24Wh/m3 volt. A nitrogén
oxidok lebontására számos kinetikai modell készült [32] [33] [34], [35]. Hu és szerzőtársai
(University of Wyoming, Laramie) több szerző modelljét figyelembe véve felállították a
nitrogén-oxidok nitrogén háttérgázban korona impulzusokkal megvalósított bontásának
legegyszerűbb, a legfontosabb 10 egyenletből álló reakciókinetikai modelljét [36]:
11
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1. N 2 + e → N 2+ + 2e

6. NO + O → NO2

2. N 2 + e → 2 N + e

7. O + O → O2

3. N 2+ + e → 2 N

8. NO2 + N → N 2 O + O

4. N 2 O + + e → N 2 + O

9. NO2 + O → NO + O2

5. N + NO → N 2 + O

10. N 2+ + N 2 O → N 2 O + + N 2

1.1. Táblázat A nitrogén oxid bomlásának reakciókinetikai modellje
A kísérletek során a nitrogén-oxidok felbontási arányát vizsgálták a reaktorba táplált energia
függvényében. A modell eredményeit összehasonlítva a kísérleti adatokkal különböző
áramlási intenzitások és kezdeti koncentrációk mellett 70-90%-os egyezést kaptak. Hu és
kutató csoportja az N2O argon vivőgázban történő lebontására is kidolgozott egy részletes
kinetikai modellt a sebességi állandók és elektron sűrűség becslésével [37]. Az eredmények
szerint az N2O bomlása során semmilyen más nitrogén oxid nem keletkezik, valamint ha az
elektron koncentráció meghaladja a dinitrogén oxid koncentrációját, a lebontási arány
függetlenné válik a reaktorba táplált energiától. Egyéb esetekben az energia növelésével nő az
N2O megsemmisülésének aránya. A modell eredményei itt is biztatóak, de a tökéletesítés
további kutatásokat igényel. Rosocha és szerzőtársai (University of California Los Alamos
National Laboratory) szerves gázszennyezők csendes villamos kisülésben történő
megsemmisítését vizsgálták [38]. Eredményeik szerint a mért triklóretilén és szén.tetraklorid
megsemmisítésének aránya megközelíti a 100 %-ot megfelelő paraméterek esetén. 500 ppm
triklór- etilén esetén száraz vivőgázban (80% Ar +20 % O2) 30 J/lit energia sűrűség elegendő
a 95% lebontási arány eléréséhez, nedves vivőgázban (2% vízgőz hozzákeverésével) ehhez az
arányhoz kb 120 J/lit szükséges.
Olaszországi eredmények
Olaszországban, a Padovai Egyetemen Massimo Rea professzor laboratóriumában folytak
félüzemi kísérletek, melyek során a NOx és SO2 együttes lebontása volt a cél a szelektív
katalitikus redukciós (SRC) eljárásban a szilárd katalizátort a plazma katalizátorra cserélték
ammónia bevezetése mellett azzal a céllal, hogy a végtermék ne N2, O2 és S legyen, hanem
ammónium-nitrát, illetve ammónium-szulfát, [39], [40], [41]. A mérések folyamán kétféle
plazma reaktort használtak: 200 mm belső átmérőjű hengeres, vagy 200 mm utcaszélességű
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sík lemez reaktort, köztük 3 mm átmérőjű szóró elektróddal A reaktorba egy 70 MW
teljesítményű kazán füstgázának egy részét vezették be az 1.5. ábra szerint [40].

Elektrosztatikus
porleválasztó
(ESP)

Ventilátor

Áramlás szabályzó
Kémiai
analízis

Áramlás
mérő

Mérési
adatgyűjtő

ESP

hőmérséklet

Feszültség
Frekvencia
Időtartam
Teljesítmén
y
tápegység

Hőcserélő

hőmérséklet
Reaktor
kémiai
analízis

kémiai
analízis

1.5. ábra. A Massimo Rea kutatócsoportja által végzett kísérlet elrendezése [40]

A kazánra helyezett elektrosztatikus porleválasztó kimeneti gázát vezették egy hőcserélőn át a
reaktorra, a füstgáz hőmérsékletét 70 – 100 °C-ra beállítva folyamatosan mérték és
regisztrálták az O2, a CO2, a CO, az NO, az NO2, az NH3 és az SO2 koncentrációját, a
hőmérsékletet és az áramlási intenzitást. A kísérletek eredményei szerint a nitrogén oxidok és
a kéndioxid megsemmisítésének aránya a felhasznált fajlagos energiával lineárisan nőtt, 18
Wh/Nm3 esetén nitrogén oxidokra elérte a 60 %-ot, kéndioxidra a 74 %-ot.
Civitano és kutató csoportja (Thermal and Nuclear Research Center, Pisa, Italy) félüzemi
kísérleteket végzett a Marghera erőműben, ahol 100 Nm3/h teljesítményű kísérleti leválasztó
egységet szereltek fel az erőműre NOx és SO2 lebontására [42], [43], [44]. A berendezés több
lépésben csökkenti az erőmű által kibocsátott légszennyező gázok koncentrációját. Az első
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fázisban ammóniát kevernek a gázáramba, ezt követően egy pozitív impulzusokkal működő
hengeres típusú gázbontó egységen halad át, majd egy negatív feszültséggel működő
porleválasztó következik. A következő egységben heterogén fázisreakciók zajlanak le, majd
H2O2-t adalékolnak a füstgázhoz, ami a még meglevő kéndioxid ammónium-szulfáttá történő
átalakulását segíti elő. Az utolsó fázisban a gázáram újból egy elektrosztatikus porleválasztón
halad át, ami a még a füstgázban levő

ammónium sók

leválasztását eredményezi. A

gáztisztítás hatásfoka 500 ppm SO2 esetén eléri a 95 %-ot, 250 ppm NOx esetén a 60 %-ot.
Koreai kutatások
Jang és kutató csoportja (Environment Technology Research Department R&D Center
HANJUNG Changwon, Kyungnam S. Korea) A HANJUNG hőerőmű füstgázának
megtisztítására végzett kísérleteket az SO2 és NOx egyidejű lebontását célozva [45]. Az SO2
leválasztására ammóniát (NH3), a NOx leválasztására etilént (C2H4) vezettek a füstgázba. A
reaktor rajza a 1.6. ábrán látható [45].
1,6 m

1,6 m
Füstgáz ki
1,2 m

Füstgáz be

Szóróelektród
(pozitív)

Gyűjtőelektród
(negatív)

1.6. ábra. A HANJUNG reaktor [45]
Az impulzus generátor 100 nsec homlokidejű és 500 ns félérték szélességű feszültség
hullámokat állítottak elő 100 kV csúcsfeszültséggel.
A kísérleti elrendezés a 1.7. ábrán látható [45].
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1.7. ábra. A HANJUNG kísérlet elrendezése
A kísérletek eredményei szerint az SO2 leválasztás hatásfoka megközelíti a 100 %-ot a

NH3 koncentráció (ppm)

SO2 leválasztási arány (%)

(1.8. ábra).

Arány (NH3/SO2)

1.8. ábra. A HANJUNG kísérlet SO2 lebontásának eredménye a NH3/SO2 arány
függvényében
A kísérletek során a nitrogén oxidokat is sikerült jó hatásfokkal lebontani. Az adott áramlási
paraméterek esetén 60 kV csúcsfeszültség mellett a felbontás aránya elérte a 60%-ot 90 kV
esetén az arány 78 % volt. A mérések szerint a lebontási arányt etilén hozzáadásával lehet
javítani [45].
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Szintén nitrogén oxid és kéndioxid lebontására végzett kutatásokat Mok és kutató csoportja
(Cheju National University) [46], [47]. A laboratóriumi kísérletek során az oxigén és az
ammónia hatását vizsgálták az NO és SO2 gázokra, valamint a nitrogén oxid nitrogén
dioxiddá történő oxidációját, teljes kinetikai modell felállításával. Ugyanez a kutató csoport a
nitrogén oxid és az aromás szénhidrogének bomlása sebességi állandóinak meghatározására
dolgozott ki egy modellt, ami az impulzusok által a reaktorba táplált energia sűrűség
számításán alapul [48].
Kutatások Kínában
A kilencvenes évek elejétől Kínában is megkezdődtek a kutatások egymással párhuzamosan
több kutató helyen. Xiao és szerzőtársai (Anshan Research & Design Institute of Electrostatic
Technology) kéndioxid lebontását vizsgálták hengeres korona reaktorban [49]. Eredményeik
szerint elég nagy feszültség (220 kV) alkalmazásával esetén kéndioxid esetén 99% bontási
arányt sikerült elérni. Ekkora feszültségnél a kéndioxid direkt bomláson megy keresztül, a
végtermék oxigén molekula és elemi kén. Ugyanez a kutatócsoport a nitrogén oxidok
megsemmisítésére irányuló kísérletekről is beszámolt [50]. A bomlási arány 200 kV
csúcsfeszültség alkalmazásával elérte a 94 %-ot, a végtermék a mérések szerint legnagyobb
részben N2 és O2 gáz. Szintén az SO2 bomlását vizsgálta korona kisülésben Jinsong és
kutató csoportja (Department of Applied Physics, Beijing Institute of Technology). Az
ammónia adalékolásával végzett kísérletek eredményei szerint a bontás aránya függ a
feszültséghullám csúcsértékétől, a hőmérséklettől, a vivőgáz nedvességtartalmától, valamint
az adalékolt ammónia mennyiségétől [51]. Lin és társai (Institute for Internal Combustion
Engine, Sanghai Jiaotong University, Shanghai, China) argon-ammónia keverék gázáramba
történő injektálása mellett végeztek kísérleteket a nitrogén oxidok korona kisülésben történő
megsemisítésére [52]. Méréseik szerint mind az áram impulzusok intenzitása, mint a bontási
arány nőtt az injektált argon-ammónia keverék arányának növelésével.
A gázok elektromos kisülésben történő lebontásának tanulmányozásában a fentieken kívül
alapvető munkát végzett és iskolát teremtett Jen-Shih Chang (McMaster University Hamilton,
Ontario, Canada) [53], [54], [55], [56], [57], [58], [59] . Kutatásai során elsősorban a savas
esőket és az üvegházhatást okozó gázok bontásával, különböző reaktor típusok
összehasonlításával, félüzemi kísérleti reaktorok vizsgálatával, valamint a gázkisülések
modellezésével rendszerező elméleti leírásával szerzett érdemeket és hírnevet.
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Eliasson és Kogelschatz ( Brown Boveri Research Center, Daetwill, Svájc) környezet károsító
gázok felbontásával, ózongenerátorok vizsgálatával, a gázkisülésekben kialakuló kémiai
reakciók kinetikai modellezésével, plazmakémiai folyamatok vizsgálatával foglalkozott [60],
[61], [62], és szerzett elismertséget.
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1.2 A gázbontó készülék működésének fizikai alapjai
1.2.1 A koronakisülés
A koronakisülés olyan viszonylag alacsony energiájú részleges átütés, ami, erősen inhomogén
elektromos terekben alakul ki. A koronakisülésnek több típusa van, így ide tartoznak az
elektron lavinák, a pamatos kisülés, és a csatorna kisülés. Az erősen inhomogén tér létrejöhet
kis átmérőjű huzal mentén, tű hegyén, vagy egy elektróda éles szélén. A „korona” név a
tengerészektől származik, akik viharos időben az árboc hegyén figyelték meg a jelenséget.
Abban az esetben, amikor legalább az egyik elektród csúcs, csúcskisülésről beszélünk.
A koronakisülés lényeges paramétere a polaritás: negatív korona előnyösebb a
porleválasztáshoz, pozitív koronában a gázok lebontása hatékonyabb.
1.2.1.1 Az elektronlavina
Townsend vizsgálatai szerint ha egy elektront a villamos erőtér felgyorsít, ütközési ionozás
révén újabb szabad elektronok keletkeznek és ezek is ionozást okozó ütközéseket hoznak
létre. Az elektronok száma tehát lavinaszerűen szaporodik.
Tegyük fel, hogy a katód közelében az x=0 helyen, n0 elektron indul el. Ezeket az
elektronokat valamilyen külső hatás, pl. nagy energiájú fotonok hozzák létre. Ha az
elektródtól x távolságban levő síkon n(x) elektron halad át, akkor ezek egy dx vastagságú
rétegben
dn = n α dx

(1.6)

újabb elektront szabadítanak ki ütközés ionozás útján [63]. A képletben α (1/cm) az ütközési
ionozás Townsend-féle tényezője, értéke függ a közepes szabad úthossztól, és a térerősségtől.
Az α

jelentése az egységnyi befutott úthosszra eső ionozások átlagos száma. A fenti

differenciálegyenletet megoldva, az
n

dn x
∫ n = ∫ αdx
0
n0

(1.7)

n( x) = n0 eαx

(1.8)

integrálokat kapjuk, amiből:
az

függvény szerint nő a szabad elektronok száma.
Általános esetben, amikor a villamos mező inhomogén, az α tényező nem tekinthető
állandónak. Inhomogén villamos mezőben a térerősség változik az elektródtól mért x távolság
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Horváth Miklós: Veszélyes gázok felbontása nagyfeszültségű korona impulzusokban

függvényében, így az α tényező szintén x függvénye, így a (1.8) összefüggés helyette az
alábbi lesz érvényes [63], [64]:
x

∫ α ( x ) dx

n ( x ) = n0 e 0

(1.9)

Az elektronok száma tehát exponenciálisan nő, egy bizonyos térerősség fölött ez lavinaszerű
szaporodást jelent: pl. 1.0136 bar nyomású, 20oC hőmérsékletű levegőben 30 kV/cm esetén 1
induló elektronból 1 cm úton 3.8 · 106 db szabad elektron keletkezik . Az elektronlavina még
nem átütés, mert az elektródok között folyó áram, a külső okok által létrehozott n0 kezdeti
elektronszámtól függ.
Elektronlavinák a pozitív elektród környezetében
Ha a hengeres elektród elrendezésben (1.9. ábra) az inhomogén teret egy kis görbületi sugarú
huzal elektród hozza létre, akkor a reaktor belsejében a villamos erőtér hely szerinti változását
az alábbi összefüggés adja meg [63] (1.10 ábra) :

E=

U

(V/m)

a
x ln
b

(1.10)

ahol x (m) a szóróelektród tengelyétől mért távolság, a (m) a földelt elektród sugara, b (m) a
szóróelektród sugara.
l

b
a

a: földelt elektród sugara, b: szóró elektród sugara, l: a reaktor hossza
1.9. ábra. A hengeres elektród elrendezés
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E
Emax

x

b

x

1.10. ábra. A villamos erőtér változása a hengeres elektród környezetében [64]
A koronakisülés csak akkor indul meg, ha a mezőerősség eléri azt a kritikus E0 értéket,
amelynél már megkezdődik az ütközéses ionozás. Erre az értékre Peek adott egy félempirikus
képletet [63]:

E0 = 30δ + 9

ahol δ =

δ
a

(kV/cm),

T0 p
.
⋅
T p0

(1.11)

(1.12)

Itt T0 = 293K, p0 a normál légköri nyomás (103.000 Pa), T (K) és p (Pa) az aktuális
hőmérséklet, és nyomás, a a földelt elektród sugara.
A kritikus mezőerősségen kialakuló elektronlavinákat a külső sugárzások hatására keletkező
elektronok, vagy a nagy mezőerősség hatására felbomló negatív ionokból felszabaduló
elektronok indítják meg, és ezek a lavinák a pozitív szóróelektród irányában mozognak. Az
elektródra érkező elektronokat a pozitív elektród elnyeli. Az elektronok helyén pozitív ionok
maradnak vissza, amelyeket a szóróelektród kissé távolabb taszítja, így a csúcs környezetében
pozitív tértöltés jön létre. Ez a tértöltés úgy hat, mintha a pozitív elektród sugara
megnövekedett volna. A nagyobb görbületi sugár viszont a térerősség csökkenését okozza az
elektród felületén, így a pozitív tértöltés külső oldalán a villamos mező a kritikus érték alá
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csökken, ezáltal a további lavinaképződés megszűnik. Újabb elektronlavinák csak akkor
keletkeznek, ha a térerősség újból eléri az ütközési ionozáshoz szükséges értéket, ehhez
viszont el kell tűnnie a pozitív tértöltésnek. A pozitív tértöltés rövid idő alatt rekombináció
révén megszűnik, vagy szétoszlik, és az ezáltal megnövekedő mezőerősség ismét lavinákat
indít be. Az újabb elektron lavinák azonban megint létrehozzák az elektród körüli pozitív
tértöltést, így a pozitív csúcson rövid áramimpulzusok alakulnak ki az elektronlavinák
következtében [64].
Elektronlavinák negatív elektród környezetében
Negatív polaritású szóró elektród esetén a negatív elektródából kilépő elektronok a maximális
térerősségű helyen jelennek meg, és ütközési ionozást indítanak el. Elektronlavinák azonban
csak akkor keletkeznek, ha az erősen inhomogén térben hosszabb úton is elég nagy a
térerősség. Ebben az esetben a létrejövő elektronlavinák a csúcstól távolodva végül olyan
helyre érnek, ahol a mezőerősség nem elég nagy az ütközési ionozáshoz, így a lavina
növekedése megszűnik. Az elektronok sebessége ekkor azonban még elég nagy, ezért a
csúcstól távolabb szétszóródnak a térben, és csak ott lassulnak le. Ha a gázban nincsenek
negatív iont alkotó elektronegatív molekulák, az elektronok elérik az anódot, és eltűnnek. Ha
azonban vannak elektronegatív molekulák, akkor ezek befogják az elektronokat és negatív
ionokból álló tértöltés keletkezik A lavinák nyomában közvetlenül az elektród körül kialakult
pozitív tértöltés azonban további lavinák keletkezését eredményezi, amelyek a kisebb
térerősségű helyre érve kifulladnak, és tovább növelik a negatív tértöltést.
A pozitív ionok egy idő múlva teljesen eltűnnek, mert a negatív elektród az ionokat magához
vonzza, és csak a negatív tértöltés marad meg. Ekkor viszont a további kisülés feltételei
megszűnnek, mert az elektródon a negatív tértöltés az eredetivel ellentétes térerősséget hoz
létre. További elektronlavinák csak a negatív tértöltés eltűnése után keletkeznek, ehhez
azonban hosszabb idő szükséges, mert a negatív ionok a kis térerősségű helyről csak lassan
vándorolnak az anód felé. Az így kialakuló áramimpulzusok között hosszabb szünetek
vannak, mint pozitív elektród esetén, viszont nagyobbak az áramimpulzusok mert az
elektronlavinák nagyobb tértöltést hoznak létre. Ezeket az impulzusokat felfedezőjéről
Trichel-féle impulzusoknak nevezik és csak olyan gázokban jönnek létre, amelyekben negatív
ionok képződhetnek [64].
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1.2.1.2 A pamatos kisülés
A pamatos kisülés az elektronlavinákból fejlődik ki és a neve vékony szálakból álló csomóra
utal. A nemzetközi irodalomban elterjedt az angol nyelvű sztrímer elnevezés. A pamatos
kisülés akkor kezd kifejlődni, ha az elektronlavinákban az elektronok és velük együtt a pozitív
ionok száma eléri az n=108 értéket. Ez nem egy fizikai állandó, hanem a körülményektől
függően kb. egy nagyságrend ingadozása van.
Átrendezve a (3.4) egyenletet megkapjuk a pamatképződés összefüggéseinek kialakulásának
feltételét n0=1 azaz egyetlen kiinduló elektron esetén [64]:
x

∫ αdx = ln

0

n( x )
≥ ln 108 ≅ 18.5
n0

(1.13)

A valóságban egyetlen szabad elektron nem elég az elektronlavina megindítására, s így a
pamatos kisülés kialakulására, mert reális a valószínűsége annak, hogy rekombináció, vagy
elektronabszorpció következtében a lavina elhal. Statisztikailag n0=10…20 elektronra van
szükség egy lavina biztos indításához [64].
1.2.1.3 A csatornakisülés
Ha a pamatos kisülés kiterjedése megnövekszik, akkor nő az áramerősség is a kisülés
talppontján. Ennek hatására egyrészt melegedés kezdődik, másrészt az áram útját körülvevő
mágneses erőtér a hosszirányban mozgó elektronokat az áram tengelyvonala felé tereli. A
mágneses összehúzó erővel csak a diffúzió tart egyensúlyt, és minél nagyobb lesz az
áramerősség, a kisülés annál szűkebb területre szorul össze. Egy kritikus határ esetén, ami
0.05..0.5 A között van, a szétágazó pamatos kisülés átalakul, és kis átmérőjű csatorna
keletkezik. Ebben a csatornában a megnövekedett áramsűrűség növeli a hőmérsékletet, ennek
következtében megindul a hőionozás. A már addig is nagyszámú pozitív és negatív
töltéshordozót tartalmazó csatornában ezáltal még jobban nő a töltéshordozók száma, és ezzel
a vezetőképesség. Az így keletkezett csatornakisülést a nemzetközi irodalom általában líder
néven ismeri [64].

22

Horváth Miklós: Veszélyes gázok felbontása nagyfeszültségű korona impulzusokban

1.2.1.4 A koronakisülés feszültség-áram karakterisztikája

A koronakisülés feszültség-áram karakterisztikája több tényezőtől függ, ezek közül azonban a
legfontosabbak a gáz összetétele, hőmérséklete és nyomása, az elektródok geometriája, a
feszültséghullám alakja és polaritása. A feszültség-áram függvény levezethető elméleti úton
tiszta gáz esetén hengeres elektród elrendezésre a Laplace-Poisson egyenlet felhasználásával.
Közelítő számítások vannak síkelektródokra, és huzal-sík elektród elrendezésre.
A hengeres elektród elrendezés áram-feszültség összefüggésének levezetéséhez a Townsend a
Laplace-Poisson egyenletet használta fel [63], [65] ,[66]:

∇ 2U = −4 ρπ .

(1.14)

Itt ρ a reaktorban létrejövő tértöltés sűrűsége.
A koronaáramot folytonos töltéseloszlás sugárirányú terjedésének tekintve levezethető a
klasszikus Townsend-féle formula [63], [66]:

i = U (U − U 0 ) ⋅

2K
b
b log
a
2

,

(1.15)

itt i az egységnyi hosszú elektródra eső áramerősség (mA/cm), K az ion mozgékonyság
(cm2/Vsec), U (kV) a potenciál különbség a reakciócella elektródái között, U0 (kV) a korona
kezdeti feszültség, a (cm)a szóró elektród sugara, b (cm) a földelt elektród sugara.
Fazel és Parzens ezen képletet módosította, és az a helyett a+s értéket vette számításba [66]:

i = U (U − U 0 ) ⋅

2K
b
b log
a+s
2

.

(1.16)

Itt az s paraméter kísérleti úton meghatározható korrekciós tag.
Schaffers félempirikus képlete [66], [67]:
2

⎛
⎞
⎜
⎟
K ⎜ U −U0 ⎟
.
i=
2⎜
⎛ b ⎞⎟
⎟⎟
⎜ b log⎜
⎝a+s⎠⎠
⎝

(1.17)
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Ebben a képletben s=0.03 cm és pontos értéket ad, ha b/a>1000.
Koller és Fremont hengeres elektrofilterre kísérletekkel a következő összefüggést találták[66]:
i = βU α

(1.18)

Itt α és β tapasztalati állandók, levegőre az α=4.6 jó közelítést ad.
Winkel és Schütz a koronaáramra az
i = β (U − U 0 )x

(1.19)

kifejezést adják meg [66], ahol x negatív koronával 1.7-1.8 között változik. A β az alak, a
gázsűrűség, és a gázban levő por mennyiségétől függő állandó.
1.2.2 A gázok lebontásának mechanizmusa
A reaktorban létrejövő villamos tér a szabad elektronokat gyorsítja, amik a molekulákkal
ütközve többféle kémiai reakciót hoznak létre, és közvetve vagy közvetlenül a szennyező
gázok koncentrációjának csökkentését eredményezik. Azok az elektronok, amelyek nem érik
el a molekulákkal, vagy az atomokkal való ütközés során az ionizációs, vagy disszociációs
energiát, többféle módon veszíthetik el azt a gázrészecskével való ütközés során. Az
alacsonyabb energiájú (< 3 - 4 eV) elektronok az ütközés során gerjeszthetik az ún. termikus
energiákat, azaz megnövelhetik a molekula forgási, rezgési, vagy transzlációs energiáját,
ezzel növelve a gáz hőmérsékletét. Ez az effektus nem túlságosan erős, ezért néha a korona
kisülésben létrejövő ionizált állapotot alacsony hőmérsékletű plazmának is szokás nevezni.
Mivel az elektronok sebessége nagy, az elektron hőmérséklet magas, az ionhőmérséklet az
ionok elektronokénál jóval nagyobb tömege miatt alacsony. Ez szobahőmérsékletű
gázkeverék esetén a molekulák disszociációs energiájának megfelelő (5-10 eV) elektron
energiák mellett 3.9 ⋅ 10 4 − 7.8 ⋅ 10 4 K elektron hőmérsékletet jelent, azaz „nem egyensúlyi
plazma” alakul ki.
A reaktorban végbemenő folyamatok pontos leírásához ismerni kell a legvalószínűbb
reakciókat, meg kell határozni a reakciók időbeli lefolyását leíró reakciókinetikai
differenciálegyenlet rendszert. A kisülésben általában két illetve három részecske ütközése
okoz kémiai átalakulásokat. Bimolekuláris reakciók esetében:
k

A + B ⎯ ⎯2 → C + D

(1.20)
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ahol A,B,C,D a komponensek, k2 a reakció sebességi állandója [cm3/s]. Ekkor a A, vagy a B
komponens koncentrációjának csökkenését az alábbi egyenlet írja le:
d [X ]
= − k 2 [ A][B ]
dt

(1.21)

ahol a [ ] a koncentrációt, X az A, vagy a B komponenst jelöli.
Trimolekuláris reakciók esetében
k

(1.22)

A + B + M ⎯ ⎯3 → C + D + M ,

ahol M egy olyan atom, vagy molekula, amely jelenlétével elősegíti a reakciót.
Az eredeti komponensek (A,B,C) koncentrációjának csökkenését az alábbi egyenlet adja:
d [X ]
= − k 3 [ A][B ][M ] ,
dt

(1.23)

és a keletkezett komponensek koncentrációjának növekedését

d[ X ]
= k 3 [ A][ B ][ M ]
dt

(1.24)

egyenlet adja meg, ahol k3 a reakciósebességi állandó [cm6/s].
A lehetséges reakciókat leíró egyenletrendszer a kémiai reakciók kinetikai modellje, mivel
ennek megoldása írja le a szennyező gázok, valamint

a mellék-, és végtermékek

koncentrációjának időbeli változását. Az egyenletrendszer megoldásához szükség van a
kezdeti koncentrációk, valamint a sebességi állandók ismeretére. A legnehezebb feladat itt az
elektron-molekula ütközések sebességi állandóinak meghatározása, mivel ezek az állandók a
szabad elektronok energia eloszlásától és az adott reakciók relatív hatáskeresztmetszetétől
függnek. Az elektron- molekula reakciók sebességi állandóinak meghatározására több modell
született. Hu és szerzőtársai (University of Wyoming, Laramie) a klasszikus Arrhenius
képlethez hasonló kifejezést használtak [36]:
k = βW 0.75 ⋅ exp(−αp / W ) ,

(1.25)
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ahol W (W) az impulzusok teljesítménye, p (atm) nyomás a kisülés aktív zónájában, α
és β tapasztalati állandók. Az elektron sűrűséget az

[e] ∝ W n

(1.26)

kifejezéssel becsülték, ahol az n kitevő szintén tapasztalati állandó. Dombi A. (Szegedi
Tudományegyetem TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék) és szerzőtársai a csendes
elektromos kisülésben létrejövő ózon sebességi állandóinak meghatározására dolgozott ki egy
matematikai modellt [68]. A modell a homogén elektromos mezőben gyorsuló elektronok
energia eloszlásának kiszámításán alapul, és a kísérleti eredmények igazolják helyességét.
Chang (McMaster University Hamilton, Ontario, Canada) a kisülés elektronjainak elektronok
termikus egyensúlyát feltételezve számolta ki a sebességi állandókat az alábbi gondolatmenet
szerint [69]:
A kisülésben a részecskék állandó mozgásban vannak, és a legkülönfélébb sebességgel
rendelkeznek. Ha a részecskék termikus egyensúlyban vannak, akkor a statisztikai mechanika
szerint a sebesség eloszlást a Maxwell-Boltzmann eloszlás írja le.
Legyen dN a v és v + dv sebességintervallumba eső részecskék sűrűsége, akkor
dN = Nf (v) dv

(1.27)

ahol N a tekintetbe vett részecskék sűrűsége és f(v) az ún. Maxwell-Boltzmann
sebességeloszlási függvény:
3

⎛ mv 2 ⎞
⎛ m ⎞2
⎟⎟,
f (v) = 4πv 2 ⎜
⎟ exp⎜⎜ −
⎝ 2πkT ⎠
⎝ 2kT ⎠

(1.28)

A fenti kifejezésben k = 1.38 ⋅ 10 −23 J/K a Boltzmann állandó és m (kg) a részecske tömege.
Ha egy részecske v (cm/sec) sebességgel mozog egy olyan gázban, melynek molekuláris
sűrűsége n (db/cm3), akkor dx (cm) út megtételével annak a valószínűsége, hogy a részecske
ütközik a gáz részecskéivel:
dw = n ⋅ σ(v) dx

(1.29)

Ebben az összefügésben σ (v ) (cm2) az ütközési hatáskeresztmetszet. A hatáskeresztmetszet
függ a részecske sebességétől, a σ (v ) függvénynek az adott reakció aktivációs energiájánál
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van csúcsa, az itt felvett értéke a rezonancia hatáskeresztmetszet. Amennyiben a
hatáskeresztmetszet függvény ismert, a sebességi állandót az alábbi összefüggés adja meg
[69]:
∞

k = ∫ σ (v ) v f (v ) dv.

(1.30)

0

Ha az ütközési energiák néhány eV nagyságrendbe esnek, a hatáskeresztmetszet függvény
kezdeti meredekségéből (C) is lehet becslést adni az alábbiak szerint [69]:

⎛ 8e
k = 100 ⋅ C ⎜⎜
⎝ πmü

1

3

⎞2
⎟⎟ E th2
⎠

⎛ k Tü
⎜⎜
⎝ e Ek

1

⎞ 2 1 + 2 kT
⎟⎟ ⋅
e Ek
⎠

ü

⎛ − eE k
. exp ⎜⎜
⎝ kT ü

⎞
⎟⎟
⎠

(1.31)

ahol Ek (J) az ütközési hatáskeresztmetszet küszöbenergiája, mü az ütköző részecske tömege
(kg), Tü (K) az ütköző részecske hőmérséklete, e az elektron töltése.
A reakciókat leíró differenciálegyenlet rendszer, és az ennek megoldásához szükséges
sebességi állandók ismeretében az egyenletrendszer megoldható, a megoldás a lebontandó
gázok, valamint a melléktermékek koncentrációjának időbeli változását leíró függvények. A
korona impulzusokkal működő gázbontó készülék modelljének megalkotásánál tehát a
legfontosabb, de egyben a legnehezebb feladat is, az elektron-molekula ütközések sebességi
állandóinak számolása.
Az 1.31 formulával kiszámított sebességi állandók jó közelítést adnak nagy, illetve kis
energiák esetén. A közepes (1-10 eV) energiáknál viszont, ahol a vizsgált szennyező gázok
disszociációs energiái vannak, jelentős eltérés mutatkozik a modell, és a kísérleti eredmények
között [68]. Az 1.25 összefüggéssel adott állandókat az impulzusok teljesítménye alapján
tapasztalati állandók felhasználásával számolták ki. Továbbra is hiányzik tehát egy olyan
modell, ami a feszültséghullámok karakterisztikájának figyelembevételével adja meg a k
értékeket, és a disszociációs energiák tartományában kielégítő pontossággal közelíti meg a
kísérleti eredményeket.
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2. Laboratóriumi vizsgálatok
2.1 Mérések nitrogén oxiddal és kéndioxiddal

2.1.1 A mérési elrendezés
A kísérletek során a nitrogén oxid és a kéndioxid gázkeverékeket a Messer Hungarogáz Rt.
által szállított 1 tf %-os nitrogén oxid-nitrogén illetve szintén 1 tf %-os kéndioxid-nitrogén
gázkeverékből és tiszta nitrogénből állítottam elő egy keverő palackban. A gázminta
koncentrációját a keverő palackra szerelt 16 bar méréshatárú, 0.1 bar pontosságú nyomásmérő
óra segítségével a parciális nyomások aránya alapján kb. 3% pontossággal sikerült beállítani.
A kísérletekhez ily módon a 10 l térfogatú keverő palackban 16 bar nyomás alatti 150-800
ppm koncentrációjú gázkeverékeket használhattam, ami a legtöbbször használt intenzitás
mellett 3 órán keresztül biztosította

a változatlan koncentrációkat. A kísérleteknél

alkalmazott impulzusok ismétlődési frekvenciája 50 1/sec, az áramlási intenzitás és az
impulzusok homlokideje - ahol nincsenek külön jelölve- rendre 50 l/h, illetve 35 nsec volt.
A mérések során a keverő palackból 25- 200 l/h intenzitással vezettem be a gázkeveréket a
hengeres típusú reaktorba. A transzformátor által előállított feszültségből egy lökésgerjesztő
áramkör alakította ki a feszültséghullámokat, amik a reaktor szóróelektródján korona
impulzusokat hoztak létre. A feszültséghullámot Tektronix P6015, az áramimpulzusokat
Tektronix P6022 árammérő fejjel mértem, a jelalakokat Tektronix TDS 380 típusú digitális
oszcilloszkóppal rögzítettem. Az áram- és feszültségimpulzusok oszcilloszkópon történő
összeszorzásával megkaptam az impulzusok teljesítmény-idő görbéjét, a görbe idő szerinti
integrálja pedig az impulzusok energiáját adja. Az impulzusok alakjának grafikus
megjelenítését, az integrálást, és az energia kiszámítását a KALAIDOGRAPH 5.0
programmal végeztem. A nitrogén-oxid koncentrációt egy BECKMANN Industrial 951A
típusú kemilumineszcenciás gázanalizátorral, valamint egy BRUKER Tensor 27 típusú
Fourier Transzformációs Infravörös Spektrofotométerrel (FTIR), a kéndioxid koncentrációt
elektrokémiai cellás koncentráció mérővel, illetve szintén FTIR készülékkel mértem. A
spektrofotométer lehetővé tette, hogy a kalibrált gázokra a bontás melléktermékeit is meg
tudjam határozni, koncentrációjukat tudjam mérni. A mérésekhez használt kísérleti
elrendezést az 2.1. ábra mutatja.
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kivezetés
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Impulzus
generator
generátor
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1: Gázkeverék, 2: Áramlásmérő, 3: Korona reaktor, 4: Nagyfeszültségű transzformátor,
5: Feszültségmérő szonda 6: Árammérő szonda, 7: Oszcilloszkóp, 8: Gáz analizátor (FTIR)
2.1. ábra. A kísérleti elrendezés
A kísérletek során használt reaktor egy 6 cm belső átmérőjű, 1.2 m hosszú hengeres típusú
reaktor, melynek tengelyében kifeszített 0.24 mm átmérőjű wolfram huzal volt a
szóróelektród. A feszültséghullámok a szóró elektródra, az elektródot koncentrikusan
körülvevő fémhenger föld potenciálra voltak kapcsolva (2.2. ábra).
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1: Gáz bevezetés, 2: Nagyfeszültségű impulzusok csatlakozása, 3: Gáz kivezetés,
4: Föld elektród, 5: Szóró elektród
2.2. ábra. A kísérleteknél használt hengeres típusú reaktor
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A 25-47 kV feszültségű impulzusok által létrehozott erősen inhomogén elektromos mező a
szóró elektródon korona kisülést okoz. A kisülésben szabaddá váló és az elektromos mezőben
megfelelő energiát elérő elektronok a gázmolekulákkal ütközve ionozást illetve a molekulák
bomlását idézik elő.
A feszültség impulzusok előállítására a 2.3. ábrán látható lökésgerjesztő áramkört [72]
használtam.

D
TR

Rcs

Rt

L

Fsz

Cp

CL

Rk
R

TR: transzformátor, D: dióda, Rt: töltő ellenállás Rcs: csillapító ellenállás Rk: kisütő ellenállás,
L: induktivitás R: reaktor, Fsz: forgó szikraköz, Cp: puffer kondenzátor, Cl: lökő kondenzátor,

2.3. ábra A nagyfeszültségű impulzusok előállítására használt áramkör
A feltranszformált feszültség a D egyenirányító diódán és az Rt töltőellenálláson keresztül
feltölti a CL kapacitású lökő kondenzátort. A Cp puffer kondenzátor szerepe, hogy az egyutas
egyenirányítás lüktető egyenfeszültségét simítsa, így a lökő kondenzátor töltődési idejét
csökkentse. Amikor a kondenzátor feszültsége eléri az Fsz forgó szikraköz gömb alakú
elektródjai közötti legkisebb távolsághoz tartozó átütési feszültségét, a szikraköz átüt és az
áramkör többi részét rákapcsolja a lökő kondenzátorra. A szikraköz átütése után először az Rcs
csillapító ellenálláson és az L induktivitáson át a feszültséghullám és a töltés a reaktorra kerül.
A reaktor a korona kisülés megindulásáig egy kondenzátornak, a korona kisülés megindulását
követően pedig egy kondenzátorral párhuzamosan kapcsolt nemlineáris ellenállásnak
tekinthető.

A villamos leválasztón a feszültség növekedését, vagyis a feszültséghullám

homlokát. az Rcs csillapító ellenállás, az L (szórt) induktivitás és a leválasztó kapacitása
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határozzák meg. A korona kisülés akkor indul meg, amikor a villamos leválasztó elektródjai
közötti feszültség eléri a kisülés megindulásához szükséges Uk kezdeti feszültséget. A
feszültség hullám hátát, az impulzus szélességét, az Rk kisütő ellenállás alakítja ki. Mivel Rk
értéke kb. egy nagyságrenddel nagyobb a csillapító ellenállásnál, a feszültség impulzus háta
kevésbé meredek, mint a homloka. Az impulzus formáját első közelítésben tehát az Rcs és az
Rk ellenállásokkal, lehet szabályozni, végleges alakját azonban az áramkör összes eleme, beleértve a reaktor kapacitását és a korona kisülés feszültség-áram karakterisztikáját követő
nemlineáris ellenállást is – határozza meg.
2.1.2. Mérési eredmények
Kéndioxid
Kéndioxid esetében a lebontási arány erősen függ mind a kezdeti koncentrációtól, mind a
feszültség impulzusok csúcsértékétől (2.4. ábra). A mérések szerint a bontási arány az
impulzusok csúcsértékének növekedésével nő, a koncentráció növekedésével pedig csökken.
Míg 150 ppm koncentrációnál a bontási arány már 38 kV csúcsfeszültség mellett eléri a 98100 %-ot, addig ez az érték nagyobb koncentrációknál csökken: 233 ppm esetén 90%, 420
ppm-nél 50 %, 815 ppm-nél pedig csak 30 % a lebontott molekulák aránya.
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Polaritás: negatív, ●:150 ppm , ■:233 ppm, ♦:420 ppm, ▲:815 ppm
2.4. ábra. SO2 felbontási aránya az impulzus csúcsfeszültség függvényében
különböző kezdeti koncentrációk esetén
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Hasonló függést figyelhetünk meg pozitív impulzusok alkalmazásánál azzal a különbséggel,
hogy a pozitív impulzusok szembetűnően nagyobb arányban bontják le a kéndioxid
molekulákat (2.5. ábra). Míg 150 ppm kezdeti koncentráció esetén negatív impulzus
alkalmazásával 42 kV csúcsfeszültség szükséges a 95 % feletti arány eléréséhez addig
ugyanezen koncentráció mellett a pozitív impulzus 30 kV csúcsértéknél eléri ezt az arányt
(2.6 ábra).
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Polaritás: pozitív, ●: 150 ppm, ■: 390 ppm, ♦: 515 ppm, ▲: 810 ppm

2.5. ábra. SO2 felbontási aránya az impulzus csúcsfeszültség függvényében
különböző kezdeti koncentrációk esetén
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●: pozitív impulzusok, ■: negatív impulzusok
2.6. ábra. A pozitív és negatív impulzusok hatásának összehasonlítása
150 ppm kezdeti koncentrációjú SO2 gázkeverék esetén
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A 2.7 és a 2.8 ábra a felbontási arányt mutatja a kezdeti koncentráció függvényében
különböző impulzus csúcsfeszültségek esetén. Az eredmények alapján kijelenthető, hogy
negatív impulzus alkalmazásánál a magasabb feszültséghez meredekebb görbe tartozik, mint
alacsonyabb feszültséghez, azaz a koncentráció nagyobb mértékben befolyásolja a felbontási
arányt. Pozitív impulzusok alkalmazásánál ilyen kapcsolat nem figyelhető meg, a görbék
hozzávetőlegesen azonos meredekségűek.
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Polaritás:negatív, ▲:41 kV, ♦:37 kV, ■:34 kV, ●:30 kV
2.7 ábra. SO2 lebontási arány függése a kezdeti koncentrációtól különböző
impulzus csúcsfeszültségek esetén
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2.8. ábra. SO2 lebontási arány függése a kezdeti koncentrációtól
különböző impulzus csúcsfeszültségek esetén

33

Horváth Miklós: Veszélyes gázok felbontása nagyfeszültségű korona impulzusokban

A lebontás aránya szintén függ az gáz áramlási intenzitásától. A lebontott

kéndioxid

molekulák mennyisége arányos a reaktorban tartózkodás idejével, ezért az áramlási
intenzitástól való függés reciprok jellegű (2.9 ábra).
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impulzus csúcsfeszültség: -38kV, ♦: 150 ppm, ●:340 ppm, ■: 810 ppm
2.9.ábra. SO2 lebontási aránya az áramlási intenzitás függvényében
különböző koncentrációk esetén

A kísérleteket végezve azt tapasztaltam, hogy a kéndioxid bontásának aránya a különböző
áramlási paraméterek, koncentrációk, valamint impulzus csúcsértéken kívül erősen függ az
impulzusok alakjától, ezen belül is a homlokidőtől. A részletes vizsgálatok azt mutatták, hogy
a homlokidő rövidülésével a molekulák lebontási aránya nő, azaz a meredekebb impulzusok
nagyobb arányban bontják a gázmolekulákat. A homlokidő változtatásával azonban az
impulzusok hossza is némiképp változik, ezért a felfutási idő valódi hatásának vizsgálatához
a már említett módon meghatároztam az impulzusok energiáját, és a koncentrációból valamint
a bontás arányából kiszámítottam az impulzusokra jellemző G értéket. A G érték az energia
hatásfokot adja meg [73]:

G érték =

felbontott molekula
100 eV

(2.1)
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A G étéket az alábbi módon határoztam meg:
Az áram és a feszültség impulzusok digitális oszcilloszkópon történő mérésével, majd
összeszorzásával megkaptam az impulzus teljesítmény-idő görbéjét (2.10, 2.11, 2.12 ábra).
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2.10. ábra. Egy rögzített áramimpulzus
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2.11. ábra. Feszültség impulzus

35

Horváth Miklós: Veszélyes gázok felbontása nagyfeszültségű korona impulzusokban

600
500
400
300
200
100
0
-100
400

450

500

550

600

650

700

750

800

Idõ (nsec)

2.12. ábra. Az áram és a feszültség impulzusok összeszorzásával kapott
teljesítmény görbe
A görbe alatti terület adja az impulzus energiáját:

t2

ε = ∫ u (t ) ⋅ i (t )dt

(kJ)

(2.2)

t1

ahol u(t)

(kV)

a feszültség, i(t) (A)

az áram impulzus időfüggése, t1 és t2 azt az

időintervallumot jelöli ki, ahol a teljesítmény görbe értékelhető, nullától különböző értéket ad.
Az időegység alatt a reaktorba táplált energia:

E = f ⋅ε ,

(kJ)

(2.3)

ahol f (1/sec) az impulzusok ismétlődési frekvenciája.
Az időegység alatt felbontott molekulák számát az alábbi összefüggés írja le:

N=

I 273
∆c
⋅L⋅ 6 .
Vm T
10

(2.4)
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Itt I (l/sec) a gázkeverék áramlási intenzitása, Vm (l) 1 mólnyi normál állapotú gáz térfogata,
T (K) a vizsgált gázkeverék abszolút hőmérséklete, L a Loschmidt –szám, ∆c (ppm) a gáz
koncentráció változása.
Az időegység alatt a reaktorba táplált energiát eV-ra átváltva a G érték:

N ⋅ 1.6 ⋅ 10 −19 I ⋅ 273 ⋅ L ⋅ ∆c ⋅ 1.6 ⋅ 10 −19
G=
=
100 ⋅ E
Vm ⋅ T ⋅ 108

⎛ molekula ⎞
⎜
⎟
⎜ 100 eV ⎟
⎝
⎠

(2.5)

A 2.13. ábra a különböző meredekségű impulzusokra kiszámított G értéket mutatja az
impulzusok felfutási idejének függvényében. Az ábrán jól látszik, hogy a meredekebb
impulzusok nagyobb hatásfokkal bontják a kéndioxid molekulákat, mint a nagyobb
homlokidejű impulzusok. Ez a függés pozitív impulzusnál jóval határozottabb, mint negatív
impulzusnál: hozzávetőlegesen hatszor hosszabb homlokidőnél a hatásfok a 50%-kal csökken.
Az ábrából az is kitűnik, hogy a pozitív impulzusok hatásfoka azonos körülmények között
több mint kétszer nagyobb a negatív impulzusokénál.
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■:+20 kV,▲: -20 kV, kezdeti koncentráció: 320 ppm
2.13. ábra. A G-érték az impulzusok felfutási idejének
függvényében pozitív és negatív impulzusok esetén

A csúcsfeszültség növelésével ezek az arányok lényegesen nem változnak, a 30 kV
csúcsfeszültség alkalmazásával mind pozitív, mind negatív impulzusoknál hasonló G értékek
adódnak, mint 20 kV esetén (2.14. ábra). Ez azt jelenti, hogy bár nagyobb feszültséggel
nagyobb arányban lehet a gázt megsemmisíteni, ez azonban nagyobb energiát is igényel. Az
impulzusok hatásfokának tekintetében tehát a homlokidőnek van igazi jelentősége.
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kezdeti koncentráció.: 320 ppm, impulzus csúcsfeszültség:■:+30 kV,▲: -30 kV
2.14. ábra. A G-érték pozitív és negatív impulzusok esetén
Kísérletek nitrogén oxiddal
A nitrogén oxid lebontását vizsgálva azt tapasztaltam, hogy a bontási arány a kéndioxidhoz
hasonlóan a feszültséghullám csúcsértékének növekedésével nő, míg a kezdeti koncentráció
növekedésével csökken (2.15., 2.16. ábra). A pozitív impulzusok a nitrogén oxidot is nagyobb
arányban bontják, mint a negatív impulzusok. Míg 20 kV-os pozitív feszültséghullám esetén a
145 ppm kezdeti koncentrációjú gázkeverék csaknem 80 %-a lebomlik, addig az ugyanekkora
csúcsértékű negatív impulzus kevesebb, mint 40 %-át bontja le. Az eredmények alapján
megállapítható, hogy a pozitív impulzusok hatása az NO megsemmisítésére 2-3 szor jobb,
mint a negatív impulzusoké (2.17. ábra).
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Polaritás: pozitív, kezdeti koncentrációk: ♦: 145 ppm, ■: 300 ppm, ●: 525 ppm
2.15. ábra. NO lebontása az impulzus csúcsfeszültség függvényében pozitív
impulzusok esetén
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kezdeti koncentrációk:♦: 145 ppm, ●: 300 ppm, ■: 525 ppm,
2.16. ábra. NO lebontása az impulzus csúcsfeszültség függvényében negatív
impulzusok esetén
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■: pozitív impulzusok, ●: negatív impulzusok, kezdeti koncentráció: 300 ppm
2.17. ábra. A pozitív és negatív impulzusok hatásának összehasonlítása
A 2.18. és a 2.19 ábra a bontási arány kezdeti koncentrációtól való függését mutatja
különböző feszültségek mellett. Az ábrákból kitűnik, hogy a kéndioxidhoz hasonlóan itt is a
kisebb koncentrációkon jobb a felbontási arány, mint nagyobb koncentrációkon. Az ipari,
erőművi emisszióknak megfelelő 100-200 ppm koncentrációjú gázkeverék esetén 35 kV
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csúcsfeszültségű pozitív impulzus 95% feletti lebontási arányt eredményez a beállított
áramlási paraméterek mellett.

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
100

200

300

400
500
600
Kezdeti koncentráció

polaritás: pozitív

700

800

●: 15 kV, ■: 25 kV, ♦: 35 kV,

2.18 ábra. NO bontási arányának függése a kezdeti koncentrációtól
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A 2.20 és a 2.21 ábrán a felbontási arány áramlási intenzitás függése látható pozitív és negatív
impulzusok alkalmazása mellett 350, és 720 ppm kezdeti koncentráció esetén. A függés itt is
mind pozitív, mind negatív impulzusokra reciprok jellegű a tartózkodási idő és az intenzitás
fordított aránya miatt. A 2.22 ábra a pozitív impulzusok jobb hatásfokát bizonyítja.
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2.21 ábra. NO felbontási aránya az áramlási intenzitás függvényében
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■:+25 kV, ●: -25 kV, Kezdeti koncentráció: 350 ppm
2.22 ábra. NO felbontása az áramlási intenzitás függvényében,
a pozitív és negatív impulzusok hatásának összehasonlítása

A nitrogén oxid felbontási aránya a kéndioxidhoz hasonlóan függ az alkalmazott feszültséghullám homlokidejétől. Az mérési eredmények szerint a rövidebb felfutási idejű impulzusok
nagyobb arányban bontják a nitrogén oxidot. Az impulzusok hatásfokának vizsgálatához a
már leírt módon kiszámítottam a különböző meredekségű feszültség hullámok G értékét
pozitív és negatív impulzusokra. Az eredmények szerint a rövidebb felfutási idejű impulzusok
G értéke nagyobb, azaz jobb hatásfokkal bontják le a nitrogén oxid molekulákat. Ez a függés
a 20 kV csúcsértékű pozitív, rövidebb felfutási idejű (30-50 nsec) impulzusoknál a
leghatározottabb, itt változik a G érték a legnagyobb arányban a homlokidővel (2.23 ábra).
Hasonlóak az eredmények

30 kV feszültségen is (2.24 ábra), ami azt mutatja, hogy a

kéndioxidhoz hasonlóan a nagyobb feszültségen elért nagyobb a felbontási aránnyal, az
impulzusok energia hatásfoka lényegesen nem változik. Az eredmény azt igazolja, hogy
nitrogén oxid esetén a legnagyobb mértékben szintén a feszültséghullámok homlokidejének
van hatása az energia hatásfokra.
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2.23 ábra. A G-érték pozitív és negatív impulzusok esetén N2 vivőgázban
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2.24 ábra. A G-érték pozitív és negatív impulzusok esetén N2 vivőgázban
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2.1.3. Kísérletek váltakozó előjelű impulzusokkal
A felbontási effektust a pozitív és negatív impulzusok mellett megvizsgáltuk váltakozó
feszültségű impulzusokban is. A 2.25 ábrán az váltakozó előjelű. impulzusok előállításához
használt áramkör kapcsolási rajza látható:

Rt

D

Rcs

Rt
Tr

D

Fsz
Cl

Cp
Cp

L

Cl

R

Tr: transzformátor, D: dióda, Rt: töltő ellenállás Rcs csillapító elenállás, Rk: kisütő ellenállás,
R: reaktor, Fsz: forgó szikraköz, Cp: puffer kondenzátor, Cl: lökő kondenzátor,
2.25 ábra. A váltakozó előjelű impulzusokhoz használt áramkör lökésgerjesztő áramkör
kapcsolási rajza
Az áramkör a már leírt módon működik, de lehetővé teszi hogy a forgó szikraköz negyed
fordulatonként más előjelű impulzusokat hozzon létre, miközben az impulzusok paramétereit
is szabadon változtathatjuk. A 2.26 ábrán a kéndioxid bontási aránya látható a az impulzus
csúcsfeszültség függvényében pozitív, negatív és váltakozó előjelű impulzusok esetén. A
mérések szerint a váltakozó előjelű impulzusok a pozitív impulzusoknál 5-20 %-kal kisebb
arányban semmisítik meg a kéndioxidot, a negatív impulzusoknál viszont jóval hatásosabbak.
NO és NO2 keverék esetén 20 kV- nál kisebb feszültségnél még a váltakozó előjelű
impulzusok adják a legjobb felbontási arányt, 20 kV fölött viszont a kéndioxidnál mért
eredményekhez hasonló arány látható (2.27 ábra).
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■: pozitív impulzusok, ♦: negatív impulzusok, ●: váltakozó előjelű impulzusok
Kezdeti koncentráció: 350 ppm intenzitás: 75 l/h
2.26. ábra: Kéndioxid felbontási aránya az impulzus csúcsfeszültség függvényében
pozitív, negatív, és váltakozó előjelű impulzusok esetén
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■: pozitív impulzusok, ♦: negatív impulzusok, ●:váltakozó előjelű impulzusok
kezdeti koncentráció: 240 ppm NO +110 ppm NO2
2.27. ábra. NOx felbontási aránya az impulzus csúcsfeszültség függvényében
pozitív, negatív, és váltakozó előjelű impulzusok esetén
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2.2. Mérések aromás szénhidrogénekkel

2.2.1. A mérési elrendezés
Az aromás szénhidrogének színtelen, folyékony, illetve olvadék állapotban erősen fénytörő,
kellemes aromás illatú folyadékok, vagy kristályos anyagok. Aromás jelleg a tapasztalat
szerint kizárólag gyűrűs szerkezetű ( homo- vagy heterociklusos) vegyületek esetén lép fel.
Forráspontjuk a molekulasúlyukkal nő. A benzolsorozat szénhidrogénjeinek sűrűsége kisebb a
vízénél. Lényeges tulajdonsága különösen a benzolnak a toluolnak és a xiloloknak, hogy
gőzei nagyon gyúlékonyak, valamint toxikusak.
Az aromás szénhidrogéneket elsősorban a petrolkémiai ipar bocsátja ki, de a szemétégető
művekben elégetett szénhidrogén alapanyagú műanyagok, és valamint szénhidrogénekkel
szennyezett egyéb hulladékok (pl. olajos rongyok) égetésekor is keletkeznek. Veszélyességük
a környezetre és az emberi egészségre ártalmas hatásukon kívül abban rejlik, hogy
klórtaltalmú vegyületekkel együtt égetve klórozott dioxinok keletkeznek, amik a
legmérgezőbb, emberi egészségre legártalmasabb anyagok közé tartoznak, belégzésük már
igen kis koncentrációban rákos megbetegedést okozhat. A gyűrűs szénhidrogének lebontására
irányuló kísérleteinket, amiket egy japán-magyar közös kutatási program keretében a cukubai
Nemzeti Nyersanyagkutató és Környezetvédelmi Kutatóintézetben végeztünk, elsősorban a
japánban igen elterjedt hulladékégetési technológia környezetszennyező hatásainak
csökkentése inspirálta, és a japán kormány Nemzetközi Együttműködési Ügynöksége (AIST)
támogatta.
A kísérletek során a benzolsorozat alábbi vegyületeinek felbonthatóságát vizsgáltam:
Benzol:

C6H6

Toluol:

C7H8

Etil-benzol:

C8H10

Xilol:

C8H10

A mérések során használt kísérleti elrendezés a 2.28. ábrán látható.
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1.Gázkeverő, 2. Lombik, 3. Termosztát, 4. Folyadék fázisú szénhidrogén keverék,
5. Áramlásmérők, 6. Reaktor, 7. Nagyfeszültségű impulzus generátor,
8. Vákuum szivattyú, 9. Üvegcsapok
2.28. ábra. Kísérleti elrendezés az aromás szénhidrogének felbontására

A mérések során a szénhidrogéneket mesterséges levegővel (21 tf% O2 +79 tf%

N2)

higítottam, amit a külön áramlásmérővel ellátott oxigén és nitrogén palackokból egy
gázkeverő segítségével állítottam elő. A gázkeverőből kiáramló mesterséges levegő a
folyékony szénhidrogéneket tartalmazó jól zárható lombik előtt két ágra vált szét. Az egyik ág
közvetlenül a lombikba vezetve a folyékony szénhidrogének gőzeit magával ragadva a lombik
oldalán levő csatlakozón keresztül áramlott ki, a másik ág a lombikot megkerülve a lombikból
kivezető csőre csatlakozott. A szénhidrogéneket tartalmazó lombik egy termosztátban volt
elhelyezve, ahol a vízfürdő hőmérsékletének szabályozásával a szénhidrogének párolgásának
intenzitását lehetett változtatni. A mesterséges levegő két ágának térfogatáramát, valamint a
folyékony szénhidrogének párolgási intenzitását változtatva sikerült a szénhidrogének
koncentrációját szabályozni.
A kísérleteket kétféle módon végeztem: áramlás nélkül („álló rendszer”) illetve áramló
gázkeverékkel. Az első esetben a reaktort feltöltöttem a kívánt módon higított szénhidrogén
keverékkel, majd feszültség impulzusokat rákapcsolva a reaktorra, a kezelési időt mérve
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vizsgáltam a felbontási arányt a feszültséghullámok paramétereinek és a koncentrációk
változtatása mellett. Az áramló gázkeverékkel történő mérések esetén a kívánt koncentráció
beállítása után a reaktoron keresztül áramló gázkeverék koncentrációját mértem a reaktorba
lépés előtt és a reaktorból való kilépés után közvetlenül.
A reaktor egy saválló acélból készült 390 mm hosszú, 39 mm átmérőjű perforált palástú
csőből és egy ennek tengelyében kifeszített 0.2 mm átmérőjű wolfram huzalból állt (2.29.
ábra). Az acélcső földpotenciálra volt kötve, a wolfram huzalra kapcsoltam a feszültség
impulzusokat. Az eszköz egy gumidugókkal lezárt mintavevő nyílásokkal ellátott üvegcsőben
volt elhelyezve amelynek két végén a csatlakozó csöveken jól záró csapok voltak. Két mérés
között a vákuumszivattyúval ürítettem ki a reaktort, 10-15 mérés után pedig a keletkező
folyadék fázisú melléktermékeket ki kellett mosni a reaktorból. Az álló rendszerben történő
méréseknél a reaktor tetején elhelyezett mintavevő nyílásokon vettem a mintát a kezelés
előtt, illetve az után, az áramló gázkeverékkel történő mérések esetén a reaktorba bevezető és
az onnan kivezető PVC csőből vettem mintát. A szénhidrogének koncentrációját egy
Shimadzu GC-9A

típusú kapilláris kolonnával ellátott gázkromatográffal mértem. A

melléktermékeket Dr. Sadao Matsuzawa segítségével egy Shimadzu QP-5000 GC-MS
tömegspektrométerrel, és Jasco UBEST-35 típusú ultraibolya és látható tartományú
spektrofotométerrel mértem.

e

d

b
a

d

c

c

c

d

a. Nagyfeszültségű impulzus csatlakozás b. Földelt elektród, c. Mintavevő nyílások
d. A szóró elektród kerámia tartói
2.29. ábra. Az aromás szénhidrogének felbontásához használt reaktor
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2.2.2. Eredmények:
A 2.30 ábrán a szénhidrogén keverék felbontási aránya látható az impulzus csúcsfeszültség
függvényében pozitív impulzusok alkalmazásánál. A felbontási arány a keverék mindegyik
komponensére nő az impulzus csúcsfeszültség növekedésével, 25 kV –nál eléri a maximális
értékét, majd 30 kV feszültségnél némi csökkenés tapasztalható. A felbontási arány 25 kV
feszültségen benzol esetén eléri a 97 %-ot, etil- benzol és toluol esetén 98 % fölötti arányt, a
xilolnak pedig a 99%-a semmisül meg.
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kezelési idő 10 perc, impulzus felfutási idő 75 nsec,
kezdeti koncentrációk: benzol: 15 g/m3 etil-benzol: 0.15 g/m3, toluol: 0.4 g/m3,
m-xylol: 1.8 g/m3, □: benzol, ∆: toluol, ●: etil-benzol, ■: m-xilol
2.30. ábra. Aromás szénhidrogének megsemmisítésének aránya az impulzus csúcsfeszültség
függvényében (álló rendszer)
A 2.31 ábra a feszültséghullámok homlokidejének hatását mutatja a szénhidrogének felbontási
arányára. Az eredményekből jól látszik, hogy az impulzusok felfutási idejének csökkenése az
összes vizsgált szénhidrogén felbontására pozitív hatással van: a meredekebb impulzusok
nagyobb arányban bontják a molekulákat. A függés a benzol kivételével közelítőleg
lineárisnak tekinthető.
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Szénhidrogén keverék: benzol: 10 g/m3, toluol: 1 g/m3 etil-benzol: 0.2 g/m3, m-xilol:1.5 g/m3
Impulzus csúcsfeszültség: +25 kV frekvencia : 100 pps, kezelési idő: 10 perc
□: benzol, ∆: toluol, ●: etil-benzol, ■: m-xilol
2.31. ábra. Aromás szénhidrogének megsemmisítésének aránya az impulzus felfutási idő
függvényében
Az impulzusok ismétlődési frekvenciáját változtatva az tapasztalható, hogy egy adott
frekvenciáig a lebontás aránya nő, azután telítődés áll be. Ez a frekvencia etil-benzolnál 100
impulzus/sec, a többi vizsgált szénhidrogén esetén 150 impulzus/sec (2.32. ábra).
Áramló benzol- levegő keverék felbontási arányát vizsgálva a kezdeti koncentráció
függvényében, az tapasztalható, hogy a koncentráció

növekedésével csökken a benzol

megsemmisítésének aránya (2.33. ábra). A csökkenés a legnagyobb intenzitáson a
leghatározottabb, kisebb intenzitásokon a csökkenés mértéke is kisebb. A 0.2 l/min áramlási
intenzitás esetén a kezdeti koncentrációtól való függés már alig észrevehető, itt mindössze 2-3
%-os különbség van a legkisebb és a legnagyobb koncentrációkhoz tartozó megsemmisítési
arányok között. Ennek oka, hogy a kisebb intenzitás esetén hosszabb ideig érik a kisülések a
gázkeveréket, és az idő növekedésével egyre nagyobb arányban bomlanak fel benzol
molekulák.
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Szénhidrogén keverék: benzol: 10 g/m3, toluol: 1 g/m3 etil-benzol: 0.2 g/m3, m-xilol:1.5 g/m3
Impulzus csúcsfeszültség: +25 kV, impulzus felfutási idő: 75 nsec, kezelési idő:10 perc
2.32. ábra Aromás szénhidrogének megsemmisítésének aránya az impulzus
ismétlődési frekvencia függvényében
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□: 2.5 l/min, ∆: 1.5 l/min, ◊: 1 l/min, ○: 0.5 l/min, ▼: 0.2 l/min
Impulzus csúcsfeszültség: 35 kV, polaritás: pozitív, felfutási idő: 75 nsec
2.33. ábra Benzol felbontási arányának függése a kezdeti koncentrációtól különböző
áramlási intenzitásoknál
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A 2.34. ábrán a felbontási arányt látjuk a kezdeti koncentráció függvényében pozitív és
negatív impulzusok esetén. A pozitív impulzusok nitrogén oxidok és a kéndioxidnál tapasztalt
jobb hatásfoka itt is érvényesül, de a különbség a nagyobb koncentrációkon határozottabb,
mint a kisebb koncentrációkon: míg 4 g/m3-nél a különbség mintegy 6-7 %, 15 g/m3-nél már
eléri a 40 %-ot.

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Kezdeti koncentráció (g/m3)

□: pozitív impulzusok, ∆: negatív impulzusok
Áramlási intenzitás: 1.5 l/min, Impulzus csúcsfeszültség: 35 kV, felfutási idő: 75 nsec
2.34. ábra Benzol felbontási aránya a kezdeti koncentráció függvényében pozitív
és negatív impulzusok esetén

52

Horváth Miklós: Veszélyes gázok felbontása nagyfeszültségű korona impulzusokban

2.3. Általános megállapítások

Összegzésként megállapítható, hogy az összes vizsgált gázra és szénhidrogén felbontására
hasonló összefüggések érvényesek az áramlási adatok, és az alkalmazott feszültséghullám
paraméterei között:
1. A gázok megsemmisítésének aránya a feszültség impulzus növekedésével növekszik
NO és SO2 gázokra, a vizsgált aromás szénhidrogénekre az adott feltételek mellett 25
kV feszültség csúcsérték volt az optimális.
2. Mindegyik vizsgált gázra és szénhidrogénre a pozitív impulzusok hatásosabbak
voltak, mint a negatív impulzusok.
3. A gázok és a vizsgált szénhidrogének felbontási aránya a kezdeti koncentráció
növekedésével csökken, azaz azonos feltételek mellett a kisebb koncentrációjú gázok
nagyobb arányban bomlanak fel.
4. Mindegyik vizsgált gáz és szénhidrogén esetén az áramlási intenzitás növekedésével
csökken a felbontási arány. A függés reciprok jellegű az intenzitás és a reaktorban
való tartózkodási idő fordított aránya miatt.
5. A nitrogén oxid a kéndioxid, valamint a benzol sorozat vizsgált vegyületeinek
felbontási aránya a függ a feszültség hullámok homlokidejétől: a rövidebb felfutási
idejű impulzusok nagyobb arányban bontják a gázokat. Nitrogén oxid és kéndioxid
esetén az impulzusok energia hatásfokát jellemző G érték szintén függ az impulzusok
homlok idejétől és polaritásától. A mérésekkel és számítással meghatározott G érték
pozitív impulzusokra hozzávetőlegesen 2-3-szor nagyobb, mint negatív impulzusokra,
és az impulzusok felfutási idejének csökkenésével nő.
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3. A reaktorban kialakuló villamos erőtér leírása
3.1. A feszültséghullámok és a korona impulzusok modellje

3.1.1. A modell leírása
A gázok korona impulzusokban végbemenő lebontásának alapjelensége, a kisülés által
szabaddá vált elektronok gyorsulása a villamos mezőben, valamint a megfelelő energiát elérő
elektronok és molekulák ütközése által kiváltott kémiai reakciók. A bekövetkező reakciók
számának meghatározásához tehát az elektronok energiájának ismerete szükséges. A gyorsuló
elektronok által elért energia elsősorban a villamos erőtér eloszlásától, és a közepes szabad
úthossztól függ. A gázbontás modelljének első lépése tehát az6 erőtér matematikai leírása.
A reaktorban a korona impulzusok hatására erősen inhomogén és időben változó villamos
mező alakul ki. A mezőt mind a kisülések hatására létrejövő tértöltés, mind az elektródok
között mérhető feszültség befolyásolja. A villamos erőtér kiszámításához tehát először a
korona kisülés áram impulzusainak a leírása szükséges ami a reaktorban kialakuló tértöltést
határozza meg.
A modell alapjául szolgáló feltevések:
1. Az áramkörben folyó áram két részből áll: a reaktor elektródjaira folyó kapacitív
áramból, és a kisülést alkotó korona áramból [70], [72]
2. A reaktort egy kapacitásnak tekintjük, amivel a kisülési csatornát modellező időfüggő
ellenállás van párhuzamosan kapcsolva.
3. A szikraközt egy időfüggő ellenállásnak tekintjük, ami kezdetben alacsony értékű,
majd a szikra időtartamának megfelelő 300 nsec elteltével gyors növekedéssel magas
értéket vesz fel.
Az áram impulzusok tehát két részből állnak: az ic eltolódási, vagy kapacitív áramból,
valamint az ik korona áramból. A két részt oszcilloszkópon igen nehéz elkülöníteni.
A korona áram leírásához a kisülési áramkör egyszerűsített változatát használjuk. (3.1. ábra)
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Rsz

Rcs

L
R(t)

i
Cl

ik
Rk

Cr
ic

C1: lökő kondenzátor, L:induktivitás, Cr: reaktor, Rcs:csillapító
ellenállás, Rsz: szikraköz ellenállás, i: áram, ik: korona áram,
ic: kapacitív áram, R(t): időfüggő ellenállás, Rk:a kisülési csatorna
ellenállása
3.1. ábra. A kisülési áramkör egyszerűsített változata

A hengeres reaktor a kisülés megindulásáig egy Cr kapacitású kondenzátornak tekinthető, a
kisülési csatorna pedig a kondenzátorral párhuzamosan kapcsolt időfüggő nemlineáris
ellenállással modellezhető [70]. A szikraköz szintén egy időben változó ellenállás, ami az
átütés kialakulása idején alacsony, a (20 Ω) [72], majd a kisülés végén magas értéket (1GΩ)
vesz fel, a bekapcsolás időtartama korona kisüléshez képest elhanyagolható. A szikra
kialakulását követően a reaktor elektródjai között a feszültség növekedni kezd, de a kisülés
mindaddig nem indul meg, amíg a potenciálkülönbség el nem éri az ehhez szükséges korona
kezdeti feszültséget. Amint a feszültség eléri ezt az értéket, korona áramimpulzus alakul ki az
elektródok között. A korona kezdeti feszültség értéke függ az elektródok geometriájától, és a
nyomástól. Hengeres reaktor esetén [63], [66]:

U k = a ⋅ Ek ⋅ ln

b
a

(3.1)

Itt Uk (kV) a korona kisülés kialakulásához szükséges kezdeti feszültség, a (cm) a szóró
elektród sugara, b (cm) a külső földelt elektróda sugara, Ek (kV/cm) a korona kisülés
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megindulásához szükséges kezdeti villamos mezőerősség. A kezdeti mezőerősség a nyomás
és a hőmérséklet függvénye [63]:

Ek = 30δ + 9

δ
a

,

ahol δ =

T0 = 2730 C , p0 = 10 5 Pa ,

T0 p
⋅
,
T p0

jelen esetben: δ =

(3.2), (3.3)

273
⋅ 1 = 0.916
298

A kísérletekben használt reaktor adataival:
így: Ek = 113.62 kV/cm, U k = 7528 V

b = 3cm , a = 0.012cm

A korona kezdeti feszültség elérése előtt az áramkörben folyó áramot az alábbi differenciál
egyenlet írja le [70]:

1
C1

U0 −

∫ idt

= i⋅R + L

1
di
+
dt
CR

∫ idt

ahol: U0 (V) a lökő kondenzátor kezdeti feszültsége, R = Rsz + Rcs ( Ω)
Az egyenlet U=U0, és i=0

(3.4)

(3.5)

kezdeti feltételek melletti megoldása adja az áramkör

áramerősségét kisülés nélküli állapotban [70]:
i=

itt:

valamint

R
β=
2L
C=

U 0 − βt
e
⋅ sin ωt
ωL

és

ω=

1
R 2C
−
LC 4 L2

Cl ⋅ Cr
Cl + Cr

(3.7)

(3.8), (3.9)

(3.10)

Ebből kiszámolható a reaktor feszültségének időfüggése:
U r (t ) =

1
⋅ i (t )dt .
Cr ∫

(3.11)

A kisülés kezdete előtti állapot áramának ismeretében az:
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t

Uk =

1 k
⋅ i (t )dt
Cr ∫0

(3.12)

egyenlet megoldásával meghatározható az a tk idő ami a korona kezdeti feszültség eléréséhez
szükséges, azaz a kisülés megindulásához szükséges idő. Ettől a pillanattól kezdve a
reaktorban megkezdődik a korona impulzus kialakulása és a 3.1 ábrán szaggatott vonallal
jelzett ágon az ik korona áram kezd folyni. A kisülési csatorna ellenállását az Rk ellenállás
jelöli. Az Rk ellenálláson átfolyó áram erősségének ki kell elégíteni a klasszikus Townsendféle feszültség-áram karakterisztika (1.15) egyenletét
i k = U (U − U 0 )

2K

(3.13)

b
b ln
a
2

ahol U=Ur (V) az elektródok közötti potenciál különbség, K = 2.2cm 2 / volt sec , az ion
mozgékonyság N2 gáz esetén [70], ik (mA/cm) az egységnyi elektród hosszra eső korona
áram. A fenti kifejezés nem használható a differenciál egyenlet rendszerben ezért a legkisebb
négyzetek módszerével meghatároztam az inverz U(ik) függvényt, majd átszámoltam a
kísérleteknél használt 120 cm hosszú elektródra:

U (ik′ ) = α ⋅ ik′ + β + γ

(3.14)

Itt ik′ a 120 cm elektródra számolt áram erőssége, α = 9640.25 VA-0.5, β = 0.0948 A,

γ = 4078.4 V
Az R(t) egy kapcsolóként is funkcionáló időfüggő ellenállás, aminek értéke a kisülés
megindulása előtt 1 GΩ. A kisülés megindulásának tk pillanatában értéke igen gyors
exponenciális csökkenéssel 1 Ω-ra süllyed, majd egy rövid idő elteltével újra az eredeti nagy
ellenállású értéket veszi föl.

A bekapcsolt állapot a korona impulzusok időtartamának

megfelelően 40 nsec .
Ezek után az impulzusokat az alábbi differenciál egyenlet rendszer írja le:

L

di
1
1
+ i ⋅ Rsz + i ⋅ R +
ic dt = U 0 −
dt
CR
Cl

∫

∫ idt

(3.15)
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d (ik′ ⋅ R(t )) d (α ⋅ ik′ + β + ⋅γ )
1
+
=
⋅ ic
dt
dt
CR

i = ic + ik′

(3.16)
(3.17)

Kezdeti feltételek:
t=0: i = 0,

di
= m0 , ik′ = 0
dt

(3.19)

A differenciál egyenletrendszert a MAPLE V program segítégével oldottam meg. A megoldás
függvények az i teljes áram és az ik′ korona áram.
A korona impulzusok valódi alakjának mérése csaknem lehetetlen, mivel a kapacitív áram és
a korona áram átfedik egymást. Hogy a modell érvényességét ellenőrizni tudjuk, az
elektródokon mérhető áramot és feszültséget hasonlítjuk össze a modellből számolt áram és
feszültséghullám alakjával.
Az elektródokon kialakuló potenciálkülönbség a kapacitív áramból számolható:
t

1
U R (t ) =
ic (τ )dτ
C

∫

(3.20)

0

ahol

ic (τ ) = i (τ ) − ik′ (τ ) az időfüggő kapacitív áram.

3.1.2. A modell eredményei:
A 3.2. ábrán a feszültség impulzus számított és mért alakja látható U0= 30 kV, Rcs=200 Ω,
L=4µΗ , esetén. A csillapító ellenállás alacsony értékének megfelelően a feszültséghullám
homlokideje rövid: 30 nsec. Az induktivitás okozza a túllövést, az impulzus csúcsértéke eléri
a 34 kV-ot. A teljes áram a 3.2.b., a korona áram a 3.2.c. ábrán látható.
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U(V)

U0=30 kV, Rcs=200 Ω, L=4µΗ;
− : számított alak, − : mért a

U0:=30 kV, Rcs:=200 Ω, L:=4µΗ;
− : számított alak, − : mért alak

t (sec)

3.2.a. ábra A feszültséghullám számított és mért alakja

i(A)

t (sec)

U0:=30 kV, Rcs:=200 Ω, L:=4µΗ;
− : számított alak, − : mért alak
3.2.b. ábra. A teljes áram számított és mért alakja
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i'k(A)

t (sec)
U0:=30 kV, Rcs:=200 Ω, L:=4µΗ;
3.2.c. ábra. A korona impulzus számított alakja
A 3.3 a. és b. ábrákon a feszültség, és a teljes áram modell által kapott és mért alakja látható.
A feszültséghullám homlokideje a megnövekedett csillapító ellenállás miatt hosszabb lett: 40
nsec közelébe esik. A korona áramimpulzus csúcsértéke a nagyobb ellenállás miatt
lecsökkent (3.3.c ábra).
U(V)

t (sec)
U0:=30 kV, Rcs:=500 Ω, L:=8µΗ;
− : számított alak, − : mért alak
3.3.a. ábra A feszültséghullám számított és mért alakja
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i(A)

t (sec)
U0:=30 kV, Rcs:=500 Ω, L:=8µΗ;
− : számított alak, − : mért alak
3.3.b. ábra. A teljes áram számított és mért alakja

i'k(A)

U0:=30 kV, Rcs:=500 Ω, L:=8µΗ;

t (sec)

3.3.c. ábra . A korona impulzus számított alakja
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A 3.4. a. ábrán látható a feszültséghullám homlokideje az Rcs=1000 Ω csillapító
ellenállásnak megfelelően tovább nő: hozzávetőlegesen 60 nsec. A nagyobb ellenállás
miatt mind a teljes áram, mind a korona áram csökken (3.4. b., 3.4. c. ábra)

U(V)

U0:=30 kV, Rcs:=1000 Ω, L:=20µΗ;
− : számított alak, − : mért alak

t (sec)

3.4.a. ábra A feszültséghullám számított és mért alakja
i(A)

t (sec)
U0:=30 kV, Rcs:=1000 Ω, L:=20µΗ;
− : számított alak, − : mért alak
3.4.b. ábra. A teljes áram számított és mért alakja
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i'k(A)

U0:=30 kV, Rcs:=1000 Ω, L:=20µΗ;

t (sec)

3.4.c ábra. A korona impulzus számított alakja

3.2. A villamos erőtér modellje

3.2.1. A modell leírása
A villamos erőtér számolásánál figyelembe kell venni mind a tértöltés által, mind az
elektródokon maradó töltés által létrehozott külső villamos mezőt. Az eredő időben és térben
változó mezőerősséget a két mező szuperpozíciójaként kapjuk meg.
A tértöltés által generált mező
Alap feltevések:
1. A korona impulzusok által létrehozott tértöltést a reakciótérben folytonos eloszlásúnak
tekintem, aminek időfüggését az áram impulzusok határozák meg.
2. Az elektródok hengerszimmetriája miatt a tértöltés, az áramsűrűség és a potenciál
hengerszimmetrikus, csak a szóróelektródától mért távolságtól és az időtől függ:

U = U (r , t ) (V),

ρ = ρ (r , t ) (C/m3 ),

r r
J = J ( r , t ) (A/m2)

1. A tértöltés villamos mezejének meghatározása:
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A villamos mező meghatározására a kontinuitási egyenleteből és a Laplace-Poissonegyenletből álló parciális differenciálegyenlet rendszert kell megoldanunk [63].

∇ 2U (r , t ) = −

ρ (r , t )
ε

r
∂ρ (r , t )
+ divJ (r , t ) = 0
∂t
Alkalmazva a:

r
r
J = K ⋅ ρ (r , t ) ⋅ E (r , t ) helyettesítést [63]:

∇ 2U (r , t ) = −

ρ (r , t )
ε

r
∂ρ (r , t )
+ div( K ⋅ ρ ( r , t ) ⋅ E (r , t )) = 0
∂t

(3.22)

(3.23)

(3.24)

(3.25)

(3.26)

r
Ahol E (r , t ) (V/m) a villamos mezőerősség vektor, K (m2/Vsec) az ion mozgékonyság,

ε = 8.854 ⋅ 10 −12 Asec/Vm a permittivitás N2 gáz esetén.
Áttérve hengerkoordinátákra, a második egyenlet második tagja:

r
1 ∂
1 ∂ ( ρE )ϕ ∂ ( ρE ) Z
div ( K ⋅ ρ ⋅ E ) = K ⋅ (
(rρE ) r +
)
+
r ∂r
r ∂ϕ
∂z

(3.27)

elvégezve a differenciálást:

r
∂Eϕ
∂E r
∂ρ
1
1 ∂ρ ϕ
Eϕ + ρ ϕ
div( K ⋅ ρ ⋅ E ) = K ⋅ ( ⋅ ( ρ r E r + r r E r + rρ r
)+ (
)
∂ϕ
∂r
r ∂ϕ
∂r
r
∂ρ
∂E
+ ( Z E Z + Z ρ Z )) =
∂z
∂z
∂Eϕ
∂ρ
∂E
∂ρ
∂E
1
1 ∂ρϕ
Eϕ + ρϕ
= K ⋅ ( ρ r Er + r Er + r ρ r + (
) + ( Z EZ + Z ρ Z )
r
r ∂ϕ
∂r
∂r
∂ϕ
∂z
∂z

(3.28)
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A hengerszimmetria miatt feltételezhető, hogy a villamos erőtér sem z irányban, sem a φ szög
szerint nem változik, azaz:

r r
E = E (r , t )
Ugyanez feltehető szimmetria okokból a ρ függvényre, így:

∂ρϕ
∂ϕ

= 0,

∂Eϕ
∂ϕ

= 0 , valamint

∂ρ Z
∂E Z
= 0, és
=0
∂z
∂z

A fenti kifejezés így leegyszerűsödik:

r
∂ρ
∂E
1
div( K ⋅ ρ ⋅ E ) = K ⋅ ( ρ r E r + r E r + r ρ r )
∂r
r
∂r

(3.29)

A kontinuitási egyenlet tehát:

∂ρ
∂E
∂ρ
1
+ K ⋅ ( ρ r Er + r Er + r ρ r ) = 0
r
∂t
∂r
∂r

(3.30)

A koronaáramot folytonos töltéseloszlás sugárirányú terjedésének tekintve a tértöltés
kifejezhető a korona áram segítségével:

ρ=

dQ
dQ
Idt
idt
=
=
=
dV 2π ⋅ r ⋅ dr ⋅ l 2π ⋅ r ⋅ dr ⋅ l 2π ⋅ r ⋅ dr

(3.31)

ahol l (m) a reaktor hossza, i (A/m):az egységnyi elektródahosszra eső koronaáram

dr
=v
dt

Mivel
A tértöltés:

ρ=

(3.32)

i
i
=
2π ⋅ r ⋅ v 2π ⋅ r ⋅ K ⋅ E
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A hely,- és időfüggést figyelembe véve:

ρ (r , t ) =

i (t )
2π ⋅ r ⋅ K ⋅ E (r , t )

(3.33)

A kapott 3.33 kifejezést behelyettesítve a kontinuitási egyenletbe, az egyenlet első tagja:

∂E
∂E
di
di
2π ⋅ r ⋅ K ⋅ E − i ⋅ 2π ⋅ r ⋅ K ⋅
E −i
∂ρ dt
∂t
∂t = dt
=
2
∂t
(2π ⋅ r ⋅ K ⋅ E )
2π ⋅ r ⋅ K ⋅ E 2

(3.34)

A kontinuitási egyenlet:

∂E
di
E −i
dt
∂t + K ⋅ ( 1 i E + dρ E + i ∂E ) = 0
r 2πrKE
dr
2πrKE ∂r
2π ⋅ r ⋅ K ⋅ E 2

Mivel:

∂ρ
i
i
E=−
E
=
−
∂r
2πr 2 KE
2πr 2 K

(3.35)

(3.36)

A kontinuitási egyenlet az alábbi alakot ölti:

∂E
di
E −i
∂E
∂t + K ⋅ i
dt
=0
2πrKE ∂r
2π ⋅ r ⋅ K ⋅ E 2

(3.37)

Egyszerűbb alakban:

di
∂E
∂E
E −i
+ KiE
=0
dt
∂t
∂r

(3.38)

A Laplace-Poisson egyenletből:

∇ 2U = −

ρ
ε

(3.39)
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Átírva hengerkoordinátákra, és hengerszimmetriát feltételezve:

d 2U
dr 2

+

1 dU ρ
+ =0
r dr ε

dU
dr

(3.41)

ρ
dE 1
− E+ =0
ε
dr r

(3.42)

dE 1
i
− E+
=0
2πrKEε
dr r

(3.43)

dE
i
− E2 +
=0
2πKε
dr

(3.44)

E=−

Felhasználva, hogy:

−

−

(3.40)

− rE

innen a mezőerősség sugár szerinti differenciál hányadosát kifejezve:

dE
i
E
=
−
dr 2πrKEε r

(3.45)

Ez utóbbi kifejezést behelyettesítve a kontinuitási egyenlet 3.38 alakjába:

di
∂E
i
E
E −i
+ KiE (
− )=0
dt
∂t
2πrKEε r

(3.46)

∂E
E2
i2
di
+
− Ki
=0
E −i
∂t 2πrε
r
dt

(3.47)

átalakítva:
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Az egyenletbe a korona impulzus modell eredményeként kapott ik′ -t behelyettesítve, majd
megoldva, a megoldás függvény a korona kisülések tértöltése által létrehozott villamos erőtér
hely-,és időfüggését adja meg.

A kapacitív áram által az elektródákon felhalmozott töltés villamos mezeje:
Az elektródokon levő töltés a kapacitív áram időfüggése miatt szintén időfüggő lesz.
A töltés időfüggését egy integrálfüggvény adja meg:
t

Q(t ) = ∫ ic (τ )dτ

(3.48)

0

ahol ic (τ ) az időben változó kapacitív áram.
Az elektródokon a feszültség:

U c (t ) =

1
⋅ Q (t )
CR

(3.49)

Hengeres reaktor elektródjai között a tértöltés nélkül számított villamos mező:

Ec ( r , t ) =

U c (t )
b
r ⋅ ln
a

(3.50)

Itt a (cm) a szóró elektród sugara, b (cm) a külső földelt elektróda sugara, r (cm) a
szóróelektród tengelyétől mért távolság.
A reaktorban kialakuló eredő villamos mező a tértöltés mezejének és a kapacitív áram által
létrehozott mezőnek a szuperpozíciója:

Ee (r , t ) = E (r , t ) + Ec (r , t )

(3.51)

3.2.2. A villamos mező modelljének eredményei
A villamos erőtér eloszlásának a 3.2., 3.3., 3.4. ábrákon lévő feszültséghullám és
áramimpulzus alapján számolt alakjai láthatók a 3.5., 3.6., 3.7. ábrákon. Az egyik

68

Horváth Miklós: Veszélyes gázok felbontása nagyfeszültségű korona impulzusokban

koordinátatengely a szóróelektródtól mért távolságot mutatja, a másik az időt. A villamos
mező eloszlását jellemző kétváltozós függvény ábrázolt értékeinek helykoordinátái

a

szóróelektród tengelyétől számított 1 mm távolságtól 3 cm-es távolságig terjednek. Jól látszik,
hogy ahol a korona áramimpulzus nagyobb, ott a tértöltés, ahol kisebb, ott az elektródokon
kialakuló feszültség hullám tere alakítja nagyobb mértékben a villamos mezőt.

Ee(V/m)

r(m)
t (sec)
U0:=30 kV, R:=200 Ω, L:=4µΗ;
3.5. ábra A villamos mező eloszlása a reaktorban

Ee(V/m)

r(m)
t (sec)
U0:=30 kV, R:=500 Ω, L:=8µΗ;
3.6. ábra. A villamos mező eloszlása a reaktorban
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Ee(V/m)

r(m)
t (sec)
U0:=30 kV, R:=1000 Ω, L:=20µΗ;
3.7. ábra A villamos mező eloszlása a reaktorban

Összegzés
A koronaáram és feszültség impulzusok alakjának matematikai leírása jó közelítést ad: az
impulzusok lényeges paraméterei megegyeznek a mért értékekkel. A reaktorban kialakuló
villamos erőtér eloszlása hely és időfüggő: helyfüggése a hengeres elektród elrendezésnek
megfelelően a szóró elektródtól mért távolsággal reciprok jelleggel csökken, az időfüggés a
feszültség és áram hullámnak megfelelően impulzus jellegű. Összességében megállapítható,
hogy a villamos mező itt leírt modellje alkalmas az elektronok energia eloszlásának
számolására.
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4. A reakciók sebességi állandóinak meghatározása
4.1. A modell leírása

A reaktorban a korona impulzusokkal kezelt gázkeverékben többféle kémiai reakció zajlik
egyidejűleg. Ahhoz, hogy a reakciók időbeli lefolyását, illetve a kisülési impulzusok
tulajdonságainak a reakciókra gyakorolt hatását vizsgálni lehessen, a kémiai reakciók
sebességi állandóit kell meghatározni.
A reaktorban lezajló kémiai folyamatok a sebességi állandók szempontjából két csoportra
oszthatók:

1. A reakciók egy részében molekulák, atomok, ionok lépnek kölcsönhatásba egymással:
ezeknek a reakcióknak a sebességi állandója csak a hőmérséklettől függ, és a
szakirodalomban fellelhető.
2. A reakciók másik csoportjában a gyors elektronok atomokkal, molekulákkal történő
ütközése eredményez kémiai átalakulást. Ebben az esetben a sebességi állandók az
elektronok energiájától függnek.
Az alábbiakban a sebességi állandók meghatározására kidolgozott modellt ismertetem,
ami az elektronok időben és térben változó villamos erőtérben elért energiájának
számításán,

illetve

az

ütközési

valószínűség

és

hatáskeresztmetszet

kinetikai

gázelméletben leírt értelmezésén alapul.
A modell az ionizáció Townsend elméletének két feltevésére épül amit a gyors elektronok
által előidézett kémiai reakciók esetében is elfogadható:
1. A szabad elektronok az elektromos mezőben gyorsulva viszonylag nagy energiát
érnek el, az ütközések közötti közepes szabad úthossznak köszönhetően. Mindaddig,
amíg a kinetikai energiájuk kisebb, mint az ionizációs, gerjesztési, vagy disszociációs
energia, az atomokkal történő rugalmas ütközések folyamán visszanyerik mozgási
energiájukat, és a tér irányában gyorsulnak tovább. Amint az energiájuk eléri az
ionizációhoz, gerjesztéshez, vagy kémiai reakcióhoz szükséges szintet, a megfelelő
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atommal történő rugalmatlan ütközés folyamán átadják energiájukat, ezzel a fenti
reakciók valamelyikét idézik elő.
2. Az ionok és a molekulák az elektronokhoz képest csak elhanyagolhatóan kis
sebességre gyorsulnak fel egyrészt nagy tömegük miatt, másrészt az egymás között
gyakran lezajló rugalmatlan ütközések folyamán elvesztik hozzávetőlegesen mozgási
energiájuk felét [63].
Az egy impulzusban felbontott gázmolekulák mennyiségének meghatározásához, ki kell
számolni azoknak az elektronoknak a számát amelyek legalább a bontáshoz szükséges
energiával rendelkeznek.
Mivel a korona áram időfüggő, ez a szám is időfüggő lesz. Az r1 utat szabadon befutó
elektron energiája:
r1

r1

0

0

W = ∫ Fdr = e ∫ Edr

(J)

(4.1)

Az elektronok energiájának kiszámolásánál figyelembe kell venni az elektromos tér hely- és
időfüggését, mivel a tér mind a két mennyiséggel változik. Mivel az elektron által elért
energia a befutott úttól, az út a gyorsulástól, a gyorsulás viszont a térerősségtől függ, ez
utóbbi pedig a helytől és időtől, így az út, és az elért energia implicit módon függ a helytől.
A probléma megoldásának megkönnyítése céljából a legyen felosztva a reaktor belső tere
sugárirányban n db egyenlő ∆r szélességű cellára,, a vizsgált időszakasz pedig m egyenlő
intervallumra.
A p.-ik intervallum rp kezdőpontjában, tq időpontban megjelenő elektron által ∆t idő alatt
befutott úthossz:

t q + ∆t

∆r1 (rp , t q ) =

∫ a(r , t
p

q

) ⋅ tdt

(m)

(4.2)

tq

Ahol a(r,t) az elektron hely- és időfüggő gyorsulása. A kezdősebesség nélkül induló elektron

∆t idő alatt elért sebessége:
t q + ∆t

∆v1 =

∫ a (r , t
p

q

)dt

(m/sec)

(4.3)

tq
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Az elektron gyorsulása:

a(r , t ) =

ahol

e
⋅ E (r , t )
m

(m/sec2)

(4.4)

e
C
= 1.758 ⋅ 1011
az elektron egységnyi tömegre jutó töltése.
m
kg

A térerősség hely- és időfüggése miatt, a ∆t idő alatt befutott út is hely és időfüggő. Első
lépésként a helykoordinátát rögzítve kiszámítható, az rp helyen, tq időpontban 0 sebességgel
megjelenő elektron által ∆t idő alatt befutott út:

e
∆r1 (rp , t q ) =
m

t q + ∆t

∫ E (r , t ) ⋅ tdt
p

(m)

(4.5)

tq

A ∆t idő alatt a helykoordináta is változott ∆r1-gyel, így az elektromos mezőtől nyert mozgási
energia értéke közelítőleg:

∆W1 ≅ ∆r1 ⋅ e ⋅

E (rp , t q ) + E (rp + ∆r1 , t q + ∆t )
2

(4.6)

Amennyiben a választott ∆t idő lépés elegendően rövid, (1 psec), a térerősség átlagértéke
kevesebb, mint 5%-kal tér el az [rp, rp+∆r1] intervallumon maximális és minimális értékétől
még a szóróelektródhoz közeli helyeken is, ahol az elektromos tér a legnagyobb mértékben
változik a hely szerint.
A ∆t idő alatt elért sebesség:

t q + ∆t

∆v1 =

∫

tq

e
a (rp , t )dt =
m

t q + ∆t

∫ E (r , t )dt
p

(4.7)

tq

A tq+∆t, tq+2∆t időintervallumban az elektron által megtett út:
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t + 2 ∆t

e q
∆r2 ( rp , tq ) =
∫ E ( rp + ∆r1 , t ) ⋅ tdt + ∆v1 ⋅ ∆t =
m t + ∆t
q

(4.8)
t + 2 ∆t
t q + ∆t
⎤
e ⎡⎢ q
⎥
+
∆
⋅
+
⋅
∆
E
(
r
r
,
t
)
tdt
E
(
r
,
t
)
dt
t
∫
∫
p
1
p
m ⎢ t + ∆t
⎥
tq
⎣q
⎦

Ez utóbbi ∆t intervallumon a mezőtől nyert energia közelítő értéke:

∆W2 = ∆r2 ⋅ e ⋅

E (rp + ∆r1 , t q + ∆t ) + E (rp + ∆r1 + ∆r2 , t q + 2∆t )
2

(4.9)

Általánosítva az i-edik időintervallum megkezdésekor a sebesség:

i −1

vi −1 = ∑ ∆v j

(4.10)

j =1

Az i-edik időintervallumon megtett út hossza:

t q + i∆t1

i −1
i −1
e
∆ri ( rp , t q ) =
E
(
r
+
∆
r
,
t
)
⋅
tdt
+
∆v j ⋅ ∆t
∑
∑
p
j
m tq + ( i∫−1) ∆t
j =1
j =1

(4.11)
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Részletezve:

t q + i∆t
i −1
i−2
⎤
e ⎡
∆ri = ⎢ ∫ E ( rp + ∑ ∆r j , t ) ⋅ tdt + ∑ v j ∆t ⎥ +
m ⎢tq +( i −1) ∆t1
⎥⎦
j =1
j =1
⎣

t q + ( i −1) ∆t
i−2
⎤
e ⎡
+ ⋅ ⎢ ∫ E (rp + ∑ ∆rj , t )dt ⋅ ∆t ⎥
m ⎢t q + ( i − 2) ∆t
⎥⎦
j =1
⎣

(4.12)

Az i-edik intervallumon az energia növekmény közelítő értéke:

i −1

∆Wi = ∆ri ⋅ e ⋅

i

E (rp + ∑ ∆r j , t q , (i − 1)∆t ) + E (rp + ∑ ∆r j , t q + i∆t )
j =1

j =1

2

(4.13)

k∆t ideig tartó gyorsulás után az elektron összes mozgási energiája, az energia növekmények
összege:
k

W (k ) pq ≅ ∑ ∆Wi ≅
i =1

i −1

i

j =1

j =1

k

E (rp + ∑ ∆r j , t q + (i − 1)∆t ) + E (rp + ∑ ∆r j , t q + i∆t )

i =1

2

≅ e ⋅ ∑ ∆ri ⋅

(4.14)

Ha a vizsgált elemi reakció aktivációs energiája W0, és
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W (k ) pq ≥ W0 , de

W (k − 1) < W0

(4.15), (4.16)

akkor az rp helyen és a tq időpontban megjelenő elektron k∆t idő elteltével, és
k

r (k ) pq = ∑ ∆ri = r pq
i =1

(4.17)

út befutása után éri el az aktivációs energiát.
A kinetikai gázelmélet alapján annak a valószínűsége, hogy egy elektron rpq utat megtesz
ütközés nélkül [63], [64], [74]:

P(r ≥ rpq ) = e

−

rpq

λ

(4.18)

ahol λ (m) a közepes szabad úthossz.
A közepes szabad úthossz az a távolság, amit egy részecske átlagosan megtesz ütközés nélkül
a gázban.
A kinetikai gázelmélet alapján az r1 sugarú részecske közepes szabad úthossza az r2 sugarú
gázmolekulák között [63], [64]:

λ=

1
(r1 + r2 ) 2 ⋅ π ⋅ N

(4.19)

ahol N a térfogategységben levő gázmolekulák száma.

N=

p
p
= δ 0 , [63], [74]
kT
kT0

(4.20)

Itt p (Pa) a gáz nyomása, T (K) az abszolút hőmérséklete, k a Boltzmann- állandó, δ=0.916 a
relatív gázsűrűség, a normál állapotú gáz sűrűségéhez viszonyított érték. Elektronok esetén

r1 <<r2, így az elektronok közepes szabad úthossza [63], [74]:

λ=

kT0
,
δ ⋅ r 2π ⋅ p0

(4.21)

76

Horváth Miklós: Veszélyes gázok felbontása nagyfeszültségű korona impulzusokban

ahol r (m) a gázmolekulák sugara.
Ha a szabad elektronok száma tp időpontban n(tp), akkor ezek közül rpq út befutása után
(3.18) alapján:
−

rpq

N (t q ) = n(t q ) ⋅ e λ

(4.22)

számú elektron rendelkezik az aktiváláshoz szükséges energiával.
Az elektronok számának változása a korona impulzus

lefolyása alatt arányos az áram

pillanatnyi értékével [74], [75]:

dn(t ) i (t )dt
∝
dt
e

(4.23)

A tq időpillanatban a korona impulzusban résztvevő elektronok száma [74], [75]:

n(t q ) =

i (t q )

(4.24)

e

Mivel a teret sugárirányban n egyforma intervallumra osztottuk fel, ezt a számot osztanunk
kell az intervallumok számával.
A tq időpillanatban, rp helyről induló szabad elektronok közül tehát

−

rpq

N p (t q ) = n(t q ) ⋅ e λ =

i (t q )
e⋅n

−

rpq

⋅e λ

(4.25)

éri el a reakció aktiválási energiáját.
Összeadva ezeket a számokat az összes az összes tér és időintervallumra, megkapjuk egy
impulzusban azon elektronok N* számát, amelyek legalább a vizsgált kémiai reakció W0
aktiválási energiájával rendelkeznek:
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n

m

N * = ∑ ∑ N p (t q )

(4.26)

p =1 q =1

Az elektron- molekula ütközés többféle kémiai reakciót eredményezhet [65], [69]:
1. Rugalmas ütközés esetén nincs energia átadás, az elektron a molekulán szóródva
energiaveszteség nélkül gyorsul tovább a tér irányában.
2. Az ütközés gerjesztheti a molekulát: rezgési, forgási, vagy elektronállapot gerjesztés
lehetséges.
3. Ha az ütközés a disszociációs energiával történik, az elektron teljes egészében átadja
energiáját a molekulának , ami annak felbomlását okozza.

A

kémiai

reakció

bekövetkezésének

valószínűsége

arányos

az

adott

reakció

hatáskeresztmetszetével. Ha egy részecske v sebességgel dx utat megtesz egy gázban akkor
annak valószínűsége, hogy ütközik egy gázmolekulával:

dw = n ⋅ σ ⋅ dx

(4.27)

Itt n a gáz egységnyi térfogatában levő molekulák száma (db/cm3), dx a részecske által
megtett út (cm), σ (cm2) az ütközési hatáskeresztmetszet.
A kémiai reakciók esetén a hatáskeresztmetszet energiafüggő: a gerjesztő energiával ütköző
elektron rugalmatlan ütközés folyamán átadja energiáját az eltalált molekulának és létrejön a
gerjesztés, vagy disszociáció. A hatáskeresztmetszet függvénynek tehát az aktivációs
energiáknál van csúcsa, az itt felvett értéke a rezonancia hatáskeresztmetszet. Legyen az medik reakció esetén rezonancia hatáskeresztmetszet σ m .
Az effektusban végbemenő összes reakció

hatáskeresztmetszeteinek összege a teljes

hatáskeresztmetszet:

∑σ m = σ t
m

(4.28)
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A σm és a teljes hatáskeresztmetszet hányadosa az m-edik reakció relatív hatáskeresztmetszete
[68], [69]:

σ m,rel =

σm
σt

(4.29)

Mivel a hatáskeresztmetszet energiafüggő, pontosabb eredmény kapható ennek figyelembe
vételével. A szakirodalomban a hatáskeresztmetszet függvény általában grafikusan, vagy
energia intervallumonként táblázatos formában van megadva. Ahhoz, hogy az időegység alatt
végbemenő kémiai reakciók számát megkapjuk, az elektronok energia eloszlásának
ismeretére van szükség a hatáskeresztmetszet függvény energia tartományán. A 4.26
összefüggés azon elektronok számát adja meg, amelyek legalább a vizsgált reakció W0
aktiválási

energiájával

rendelkeznek.

Felosztva

a

hatáskeresztmetszet

függvény

szempontjából lényeges energia tartományt l egyenlő energia intervallumra:

Wi − Wi +1

i = 1,...l

(4.30)

Kiszámítva a 4.26 összefüggés alapján az energia intervallumok végpontjainak megfelelő Ni*
számokat, a W >Wi. energiával rendelkező elektronok száma adódik:
n

m

N i* = ∑ ∑ N p (t q )
p =1 q =1

i = 1,...l + 1

(4.31)

Képezve a szomszédos energia értékekhez tartozó számok különbségét, megkapjuk azoknak
~

az elektronoknak az Ni számát, amelyek energiája a Wi, és Wi+1 közötti értéket vesz föl:

~
N i = N i* − N i*+1

i = 1,...l

(4.32)

A fenti értékeket intervallumonként megszorozva a relatív hatáskeresztmetszet adott
intervallumon felvett értékével, valamint a célmolekulák és az összes jelen levő molekulák
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koncentrációjának hányadosával, a reakcióban az adott Wi<W<Wi+1 energiával résztvevő
elektronok N i′ számát kapjuk:

~ C
N i′ = σ i,rel ⋅ N i ⋅ i
C

i = 1,...l

(4.33)

Az impulzus során a vizsgált kémiai reakcióban résztvevő összes elektronok, és egyben a
reakciók száma az N i′ értékek összegzésével adódik:
l

N ′ = ∑ N i′

(4.34)

i =1

Az adott kémiai átalakulás sebességi állandója az egységnyi térfogatban egységnyi idő alatt
kémiai reakciónak alávetett anyagmennyiség.

Dimenziója:

⎡ kémiai anyagmennyiség ⎤
⎢
⎥
térfogat
⎣
⎦

(1− r )

⋅ [idő ]

−1

(4.35)

Ahol r a reakció rendje.
Az elektron molekula ütközés másodrendű kémiai reakciót okoz, így a reaktorban 10 5 Pa
nyomást feltételezve a vizsgált reakció sebességi állandója:

k=

Vr
N ′ ⋅τ

⎡
⎤
cm 3
⎢
⎥
⎣ molekula ⋅ sec ⎦

(4.36)

Itt Vr a reakciócella térfogata (cm3) , τ egy impulzus időtartama (sec).
A sebességi állandók az effektus szempontjából legfontosabb reakciókra így kiszámolhatók és
a mérési eredményekkel összevethetők.
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4.2. A modell eredményei

A nitrogén-oxid korona impulzusokban történő felbontását és az ezt kísérő legfontosabb
reakciókat az alábbi egyenletek írják le:

Reakciók

⎤
⎡
cm3
k ⎢
⎥
⎢⎣ molekula ⋅ sec ⎥⎦

forrás

1. N 2 + e → N 2+ + 2e
2. N 2 + e → 2 N + e

k1

Jelen modell

k2

3. N 2+ + e → 2 N

k3

Jelen modell
Jelen modell

4. N 2 O + + e → N 2 + O
5. N + NO → N 2 + O

k4

Jelen modell

k 5 = 3.10 ⋅10 −11

[36]

6. NO + O → NO2

k 6 = 3 ⋅10 −11

[36]

7. O + O → O 2

k 7 = 1.7 ⋅ 10 −13

[36]

8. NO2 + N → N 2 O + O

k 8 = 2.4 ⋅10 −12

[76]

9. NO2 + O → NO + O2

k 9 = 9.7 ⋅ 10 −12

[36]

10. N 2+ + N 2 O → N 2 O + + N 2

k10 = 5.3 ⋅10 −12

[36]

11. NO + e → NO + + 2e

k11

Jelen modell

12. N 2+ + NO → NO + + N 2

k12 = 3.3 ⋅10 −10

[77]

13. N 2+ + NO2 → NO 2+ + N 2

k13 = 3.3 ⋅10 −10

[77]

14. O2 + e → 2O + e
15. N + O2 → NO + O

k14
k15 = 8 ⋅10 −17

Jelen modell
[76]

16. NO2 + e → NO 2−

k16

Jelen modell

17. NO2− + NO2 → NO3− + NO

k17 = 1.2 ⋅10 −13

[77]

18. NO2 + N → 2 NO

k18 = 6 ⋅10 −13

[76]

19. NO + + NO3− → NO + NO3
20. NO + NO3 → 2NO2

k19 = 3 ⋅10 −6

[36]

k 20 = 2 ⋅10 −11

[77]

4.1 Táblázat. A nitrogénben higított nitrogén oxid korona
kisülésben történő bomlását leíró legfontosabb reakciók
Az elektron-molekula ütközések a 2.és a 3. reakciók által atomos állapotú nitrogént és oxigént
hoznak létre. Ezek az atomok ütközve a nitrogén oxid molekulákkal ( 5. és 6. reakciók)
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okozák a nitrogén oxid elsődleges lebomlását. A 4., 5., 14. és 15. reakciókban keletkező elemi
oxigén a még jelen levő nitrogén oxiddal reakcióba lépve melléktermékként NO2 molekulákat
hoz létre. A nitrogén dioxid egy része N2O molekulákká és másodlagos nitrogén oxiddá
alakul az elemi nitrogén és oxigén molekulákkal reakcióba lépve (8., 9., és 18. reakciók), más
része ionos állapotba kerül a szabad elektronokkal ütközve (16. reakció). A 11. és a 16.
-

elektron-molekula reakciók hozzák létre az N2+, az NO+, és az NO 2 ionokat. A nitrogén dioxid
negatív ionjai a semleges NO2 molekulákkal ütköznek, aminek következtében a 17. reakció
szerint NO3- ionok keletkeznek. A 19. reakció szerint az NO+ és NO-3 ionok egymással ütközve
nitrogén oxid és NO3 molekulákat eredményezhetnek. A jelen levő nitrogén oxid az NO3
molekulákkal reakcióba lépve újabb NO2 molekulák létrejöttét kialakulását okozza (20.
reakció). A kinetikai modell reakciói közötti fontosabb összefüggések a 4.1. ábrán láthatók.

Gyors elektronok
keletkezése a
kisülésben

e

NO ⎯
⎯→ NO +

N 2 , O2 ⎯
⎯→ N , O, N 2+
e

N

NO2 ⎯⎯→ N 2 O
O

N ⎯⎯→ NO
N ,O

NO2 ⎯⎯⎯→ NO, O2 , N 2 O

N ,O

NO ⎯⎯⎯→ N 2 , NO 2 , O

NO, NO2 ⎯
⎯→ NO + , NO2−
e

NO −

3 → NO
NO + ⎯⎯⎯
3

NO

3 → NO
NO ⎯⎯⎯
2

NO

2 → NO −
NO2− ⎯⎯⎯
3

NO2

N 2O, NO

4.1. ábra A nitrogén oxid bomlását leíró reakciók közötti összefüggések
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A sebességi állandók számításánál az időintervallumok hosszát 1 nsec-nak, az idő
növelésének egységét a pontosabb eredmények érdekében 1 psec-nak választottam. A
térintervallumok hossza 1 mm, az elektronok közepes szabad úthossza 6.32 ⋅ 10 −4 mm volt. A

jó közelítéshez szükség volt az elektronütközéses reakciókban résztvevő molekulák, atomok,
ionok

relatív

és

teljes

hatáskeresztmetszeteinek

ismeretére.

Az

energiafüggő

hatáskeresztmetszeteket a többféle, részben az interneten megtalálható szakirodalomból
szereztem be [78], [79], [80], [81], [82], [83], [84]. A 4.2. táblázatban az elektron-molekula
reakciók számított sebességi állandói láthatók különböző impulzus csúcsfeszültségek mellett.

Sebességi
állandók
⎡
⎤
cm 3
⎢
⎥
⎣⎢ molekula ⋅ sec ⎦⎥

Impulzus csúcsfeszültség
10 kV

15 kV

20 kV

25 kV

30 kV

35 kV

k1

1.85 ⋅10 −16

2.63 ⋅10 −16

4.83 ⋅10 −16

7.662 ⋅10 −16

8.43 ⋅10 −16

9.54 ⋅10 −16

k2

1.32 ⋅10 −15

2.42 ⋅10 −15

3.32 ⋅10 −15

4.26 ⋅10 −15

5.32 ⋅10 −15

6.22 ⋅10 −15

k3

3.367 ⋅10 −15

5.37 ⋅10 −15

5.86 ⋅10 −15

6.57 ⋅10 −15

7.47 ⋅10 −15

7.98 ⋅10 −15

k4

3.52 ⋅10 −16

4.26 ⋅10 −16

4.55 ⋅10 −16

4.87 ⋅10 −16

5.25 ⋅10 −15

6.14 ⋅10 −16

k11

8.12 ⋅10 −12

1.35 ⋅10 −11

1.69 ⋅10 −11

1.86 ⋅10 −11

2.12 ⋅10 −11

2.22 ⋅10 −11

k14

1.46 ⋅10 −15

2.23 ⋅10 −15

2.35 ⋅10 −15

2.84 ⋅10 −15

3.43 ⋅10 −15

3.84 ⋅10 −15

k16

4.57 ⋅10 −10

6.62 ⋅10 −10

9.54 ⋅10 −10

1.22 ⋅10 −9

1.48 ⋅10 −9

1.78 ⋅10 −9

4.2. táblázat. A számított sebességi állandók
Az egyenletrendszert a Peintler Gábor által fejlesztett “ZITA” nevű számítógépes program
segítségével oldottam meg. A 4.2., 4.3., és a 4.4. ábrákon az egyenletrendszer megoldását
ábrázoltam 300 ppm NO koncentráció és különböző impulzus csúcsfeszültségek esetén.
A 10 kV csúcsértékú feszültséghullám hatására a 300 ppm nitrogén oxid koncentrációja 209
ppm-re csökken, ez mintegy 30 % lebontási arányt jelent, ugyanakkor 42 ppm NO2 keletkezik
(4.2. ábra). 20 kV csúcsértékű impulzusok hatására a nitrogén oxid 70 %-a lebomlik, a
keletkező NO2 koncentrációja 50 ppm, valamint 2 ppm N2O jön létre (4.3. ábra).
30 kV impulzus csúcsfeszültség hatására a modell szerint 83 % a nitrogén oxid lebontási
aránya, 34 ppm NO2 és 8 ppm N2O keletkezik (4.4. ábra).
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1017

Koncentráció (molekula/cm 3)

1015
1013
1011
109
107
105
103
0,00001

0,0001

0,001

0,01

0,1

1

10

Idő (sec)

◊: NO, □: NO2, ▲: N2O, ■: N2O+, ∆: NO3, ◊: NO+, ●:NO2-

4.2. ábra. A nitrogénben higított nitrogén oxid bomlása során
képződő melléktermékek koncentrációjának változása
Kezdeti koncentráció:300 ppm, Impulzus csúcsfeszültség:10 kV
Áramlási intenzitás:50 l/h

3

Koncentráció (molekula/cm )

1017
1015
1013
1011
109
107
105
103
0,00001

0,0001

0,001

0,01

0,1

1

10

Idő (sec)

◊: NO, □: NO2, ▲: N2O, ■: N2O+, ∆: NO3, ◊: NO+, ●:NO2-

4.3. ábra. A nitrogénben higított nitrogén oxid bomlása során
képződő melléktermékek koncentrációjának változása
Kezdeti koncentráció:300 ppm, Impulzus csúcsfeszültség:20 kV
Áramlási intenzitás:50 l/h,
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3

K on centráció (m olekula/cm )

1017
1015
1013
1011
109
107
105
103

0,00001

0,0001

0,001

0,01

0,1

1

10

Idő (sec)

◊: NO, □: NO2, ▲: N2O, ■: N2O+, ∆: NO3, ◊: NO+, ●:NO24.4. ábra. A nitrogénben higított nitrogén oxid bomlása során
képződő melléktermékek koncentrációjának változása
Kezdeti koncentráció:300 ppm, Impulzus csúcsfeszültség:30 kV
Áramlási intenzitás:50 l/h,

A kísérletek során a koncentrációkat egy BECKMANN Industrial 951A

típusú

kemilumineszcenciás NOx analizátorral illetve egy BRUKER Tensor 27 típusú Fourier
Transzformációs Infreavörös Spektrofotométerel (FTIR) mértem. A spektrofotométert NO,
N2O, és NO2 gázokra kalibráltam a Messer Griesheim Hungária által szállított kalibráló
gázok segítségével. A modell eredményei így a kalibrált gázokra összehasonlíthatók a
kísérletek során mért koncentrációkkal. A 4.3 táblázatban a számolt és a mért koncentrációk
láthatók NO, N2O, és NO2 gázok esetén.
A 4.5. ábrán a nitrogén oxid lebontási arányának számított és mért értékei láthatók az
impulzus csúcsfeszültség függvényében. A lebontás számított aránya alacsonyabb
feszültségeken jó egyezést mutat a mérési eredményekkel, 30 kV esetén 8%, és 35 kV
feszültség csúcsértéknél pedig 5% a mért és számított lebontási arány különbsége. Nitrogén
dioxid és dinitrogén oxid gázokra a mért és a számított koncentrációk között az eltérés 0-32%
között változik a feszültség függvényében.
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Impulzus
csúcsfeszültség

NO2 (ppm)

NO (ppm)

N2O (ppm)

számított

mért

számított

mért

számított

mért

10 kV

209

205

42

28

0

0

15 kV

152

165

47

32

0

3

20 kV

89

99

50

41

2

5

25 kV

74

81

52

38

17

25

30 kV

51

27

34

24

8

12

35 kV

0

15

0

0

0

6

4.3. táblázat. 300 ppm kezdeti koncentrációjú nitrogén oxid lebontásánál keletkező N2O,
NO2, valamint NO számított és mért koncentrációinak összehasonlítása

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
5

10

15
20
25
30
Impulzus csúcsfeszültség (kV)

35

40

□: Számított értékek, ▲: mért értékek
4.5. ábra. Nitrogén oxid lebontás számított és mért értékeinek összehasonlítása
Kezdeti koncentráció:300 ppm, Áramlási intenzitás:50 l/h
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Összegzés
Az elektron-molekula ütközések által kiváltott kémiai reakciók sebességi állandói jól
meghatározhatók az elektronok energia eloszlásának számításával a hatáskeresztmetszet
figyelembe vételével. Ezen az úton konkrét összefüggések adhatók meg a reakciókinetikai
állandók és a rendszer fizikai és kémiai jellemzői között. A leírt modell az adott áramlási és
kisülési feltételek mellett érvényes.
A kinetikai modellt tovább kell fejleszteni, a húsz egyenletből álló egyenletrendszer nem
elegendő az effektus maradéktalan leírásához. Nitrogén oxidra

a kísérleti eredmények

kielégítően igazolják a modell eredményeit, de N2O és NO2 esetén a mért és számított
értékek helyenként eltérést mutatnak: az egyenletrendszert újabb reakció egyenletekkel kell
bővíteni.
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5. Tudományos eredmények
5.1 Új tudományos eredmények
1. Tézis
A kutatás során fény derült a szennyező gázok felbonthatóságának egy új eddig nem
vizsgált paraméter szerinti függésére: a nitrogén oxid, a kéndioxid, valamint a benzol
sorozat vegyületeinek korona impulzusokban megvalósított felbontásának aránya több
más fizikai mennyiség mellett lényegesen függ a feszültség hullámok homlokidejétől. A
kísérleti eredmények szerint a rövidebb felfutási idejű impulzusok nagyobb arányban
bontják a gázokat. Nitrogén oxid és kéndioxid esetén az impulzusok energia hatásfokát
jellemző G érték szintén függ az impulzusok homlokidejétől és polaritásától. A
mérésekkel és számítással meghatározott G érték pozitív impulzusokra hozzávetőlegesen
2-3-szor nagyobb, mint negatív impulzusokra, és az impulzusok felfutási idejének
csökkenésével nő. [85], [86], [87], [88], [89], [90], [91], [92]

A nitrogén oxid, a kéndioxid, valamint az aromás szénhidrogének közül a benzol, toluol,
etilbenzol és az m-xilol korona impulzusokban történő megsemmisíthetőségét kísérleti úton
részletesen megvizsgáltam. Az eredmények szerint a bomlás aránya függ az impulzusok
csúcsértékétől, homlokidejétől, polaritásától, valamint a gázok kezdeti koncentrációjától és az
áramlási intenzitástól. Nitrogén oxid és kéndioxid esetében az ipari emissziónak megfelelő
100-700 ppm tartományon, a benzol sorozat vizsgált vegyületei esetében az 1-15 g/m3
koncentráció tartományon belül a felbontás aránya a növekvő koncentrációval csökken. A
módszer energiahasznosítási hatásfokát eddig csak kevés szerző kutatta, a vizsgálatok főként
a hatásfok impulzus energiától illetve az energia sűrűségtől való függésére irányultak. A
kísérletek során kiderült, hogy az összes vizsgált gáz és szénhidrogén megsemmisítésének
aránya erősen függ az alkalmazott feszültséghullám homlokidejétől: növekvő homlokidővel a
bontási arány csökken. A feszültség és áramhullám alakjának digitális úton történő
összeszorzásával az impulzusok teljesítményét, a teljesítmény-idő görbe alatti terület
kiszámításával az impulzusok energiáját kiszámítottam. A különböző homlokidejű
impulzusok energiáinak ismeretében nitrogén oxid és kéndioxid esetén az energia hatásfokot
jellemző G-értéket meghatároztam mind pozitív, mind negatív impulzusokra. Az eredmények
alapján megállapítható, hogy az energiafelhasználás hatásfoka lényegesen nem függ az
alkalmazott feszültséghullám csúcsértékétől: a nagyobb csúcsértékű impulzus nagyobb
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arányban bontja a gázokat, de nagyobb kisülési energiát is igényel, mint a kisebb csúcsértékű
impulzus. A G érték viszont lényegesen függ az impulzusok a polaritásától és felfutási
idejétől.

Az

új eredmények alapján lehetségessé vált az impulzusok optimális

paramétereinek meghatározása: leghatékonyabban rövid homlokidejű pozitív impulzusokkal
lehet a gázokat felbontani.
2. Tézis
A

hengeres korona reaktorban kialakuló időben és térben változó villamos erőtér

meghatározására egy új, az eddigieknél lényegesen egyszerűbb fenomenológiai modellt
dolgoztam ki. A modell eredményeként nyert villamos erőtér hely,- és időfüggő,
helyfüggése a hengeres reakciócellára jellemző 1/r jellegű, időfüggése a koronaáramnak
megfelelően

impulzus

jellegű. A villamos mező

matematikai

alakja további

számításokhoz megfelelő pontossággal írja le a teret. [93], [94], [95]

A modell első lépéseként a reakciótérben kialakuló koronaáram impulzusok meghatározására
kidolgoztam egy olyan új gyors közelítő módszert, , ami a kisülési áramkör elemei, valamint a
klasszikus

Townsend

korona

áram-feszültség

karakterisztika

által

meghatározott

differenciálegyenlet rendszer megoldásán alapul. A módszerben az ismert lökésgerjesztő
áramkörre felírt differenciálegyenlet rendszert egészítettem ki a hengeres reaktor olyan
modelljével, amelyben a reaktor egy kapacitásból és egy vele párhuzamosan kapcsolt a
kisülést reprezentáló nemlineáris ellenállásból áll. A kisülés megindulása előtt a párhuzamos
ellenállás igen nagy értékű, ekkor gyakorlatilag

nem folyik korona áram. A kisülés

megindulásával a párhuzamos ellenállás a korona feszültség-áram karakterisztikát kielégítő
módon változik. A differenciálegyenlet rendszer megoldása megadja a korona impulzus, az
áram, és a feszültség impulzus alakját. A módszer az eddigi modellekkel szemben nem
igényel nagy számítógépes kapacitást, és rövid idő alatt jó közelítést ad mind az áram, mind a
feszültség impulzus alakjára.
A második lépésben a koronaáram és az elektródokon létrejövő feszültséghullám kiszámított
alakjának segítségével határoztam meg a villamos erőtér eloszlását. A számításhoz a korona
impulzusok által létrehozott tértöltést folytonos eloszlásúnak tekintve a kontinuitási
egyenletből és a

Laplace-Poisson egyenletből álló

differenciálegyenlet rendszert kell

megoldani.. A parciális differenciálegyenlet rendszert – a hengerszimmetriából fakadó
egyszerűsítéseket

kihasználva

-

analitikusan

közönséges

differenciálegyenletté

egyszerűsítettem, ennek megoldása lényegesen egyszerűbb, és gyorsabb, mint az eredeti
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egyenletrendszeré. Az elektródokon megjelenő feszültséghullám Laplace-féle elektromos
terét a hengeres elektród elrendezésnek megfelelő ismert összefüggésből határoztam meg. Az
eredő villamos teret a két mező szuperpozíciójának tekintve, egy olyan kétváltozós függvényt
kaptam amelynek időfüggése impulzus jellegű, helyfüggése pedig a szóróelektródtól mért
távolsággal reciprok jelleggel csökken. A villamos mező eloszlásának ily módon nyert
közelítő alakja megfelelő pontossággal írja le a teret a további számításokhoz.

3. Tézis
A hengeres típusú korona reaktorban végbemenő elektron-molekula ütközések által
létrehozott kémiai átalakulások sebességi állandóinak meghatározására egy új modellt
dolgoztam ki. A modell az eddig ismertektől eltérően a reaktorban létrejövő villamos
erőtér hely-, és időfüggését figyelembe véve ad egy módszert a sebességi állandók
számolására. Ily módon az állandók és ezen keresztül a gázok felbontási arányának
impulzus alaktól való függése elméleti magyarázatot nyer. [96], [97], [98]

A modell Townsend feltevéseire épül, miszerint egyrészt az elektronok az villamos erőtérben
mezőben gyorsulva viszonylag nagy energiát érnek el és amíg energiájuk kisebb, mint az
ionizációs, gerjesztési, vagy disszociációs energia, az atomokkal történő rugalmas ütközések
folyamán visszanyerik mozgási energiájukat, és a tér irányában gyorsulnak tovább. Amint az
energiájuk eléri az ionizációhoz, gerjesztéshez, vagy kémiai reakcióhoz szükséges szintet, a
megfelelő atommal történő rugalmatlan ütközés folyamán átadják energiájukat, ezzel az
említett reakciók valamelyikét idézik elő. Másrészt az ionok és az elektronokhoz képest csak
elhanyagolhatóan kis sebességre gyorsulnak fel nagy tömegük, valamint az egymás között
gyakran lezajló rugalmatlan ütközések miatt. Az elektron - molekula ütközéses reakciók
sebességi állandóinak meghatározására egy olyan közelítést alkalmaztam, amelyben a reaktor
belső terét térintervallumokra, a vizsgált időtartamot időintervallumokra osztottam. A vizsgált
kémiai

reakció

aktiválási

energiáját

elérő

elektronok

számát

intervallumonként

meghatároztam, majd összegeztem a teljes térre, és a vizsgált időintervallumra. Egy adott
energiát elérő elektron ütközése a gázmolekulával csak bizonyos valószínűséggel okoz kémiai
reakciót.

A

reakció

hatáskeresztmetszetével.
függvénynek

a

bekövetkezésének
A

vizsgált

valószínűsége

hatáskeresztmetszet
reakció

aktiválási

arányos

energiafüggő,
energiájánál

a

van

az

adott

reakció

hatáskeresztmetszet
a

maximuma.

A

hatáskeresztmetszet függvény valamint az elektronok energia eloszlásának ismeretében
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határoztam meg az egységnyi idő alatt lezajló elektron-molekula reakciók számát, ebből a
számítottam ki a reakció sebességi állandóját. Ezen az úton konkrét kapcsolatot sikerült
megadni a reaktorban lezajló kémiai átalakulások, valamint a rendszer fizikai, kémiai
jellemzői között.
Az eddig kidolgozott és a szakirodalomban fellehető impulzus gerjesztésre készített
modellek egy része a sebességi állandókat az impulzus energiájával tekinti arányosnak, más
része a nemegyensúlyi plazma elektronjait Maxwell-Boltzmann eloszlásúnak tekintve ad
módszert a számításra. A kísérleti eredmények szerint viszont a gázok megsemmisítésének
aránya lényegesen függ a gerjesztő impulzusok paramétereitől, elsősorban az impulzus
csúcsértéktől és a homlokidőtől. Az általam kidolgozott modell az eddigiektől eltérően az
impulzusok alakjának figyelembe vételével a villamos mezőben gyorsuló elektronok
energiájának számolására épül. Az új módszerrel kiszámolt állandók így függnek a
feszültség.-, és áramhullám paramétereitől. A sebességi állandók változása az impulzusok
alakjával a reakciók mellék-, és végtermékeinek és ezzel a szennyező gázok felbontási
arányának változását eredményezik.
A számítások helyességének vizsgálatára a szakirodalom felhasználásával felállítottam a
nitrogén oxid bomlásának húsz legvalószínűbb másodrendű kémiai reakcióból álló
reakciókinetikai modelljét, és az egyenletrendszert a számolt és a szakirodalomból vett
állandók felhasználásával megoldottam. Az egyenletrendszer

megoldásaként kapott

koncentrációk NO esetén jól egyeznek a kísérleti eredményekkel, N2O és NO2 esetén némi
eltérés tapasztalható.
5.2 Az eredmények hasznosítása

A kutatómunka egyik célja az volt, hogy a vizsgált szennyező gázok korona impulzusokban
történő felbonthatóságát megvizsgáljam a felbontási arány különböző paraméterektől való
függését feltérképezzem. A kísérletek eredményeként sikerült részletiben megismerni a
bontási

arány

impulzus

paraméterektől,

áramlási

intenzitástól,

valamint

kezdeti

koncentrációtól való függését. A G érték mérés és számítás útján történő meghatározásával
sikerült megtalálni az energia felhasználás szempontjából optimális impulzus alakot és
polaritást. A kapott eredmények nem reaktor specifikusak, így az iparban, elsősorban a már
működő elektrofilterekre retrofit módon illeszthető reaktorok tervezésénél jól felhasználhatók.
A kutatás másik célja egy olyan komplex modell megalkotása volt, amely a
koronaimpulzusok kialakulásától a reaktorban létrejövő legfontosabb kémiai reakciókig
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közelítő módon, de kielégítő pontossággal írja le a folyamatokat, és magyarázatot ad a
kísérleti eredményekre. A modell első része a hengeres reaktorban létrejövő elektromos mező
leírása, ez bármilyen más hengeres típusú reaktorra alkalmazható. A reakciók sebességi
állandóinak leírt számítása feltételezi az elektromos tér matematikai alakjának ismeretét, így
ez a számítás vagy csak hengeres reaktor esetén, vagy a tér eloszlásának ismeretében
használható.

5.3. További kutatási feladatok

A kutatást egyrészt a teljes folyamat részletes megismerésének igénye, másrészt az ipari
alkalmazhatóság vizsgálata inspirálta. A kidolgozott komplex modell közelítő módon, de
kielégítő pontossággal írja le a gázok korona impulzusokkal megvalósított felbontását, így a
legfontosabb folyamatokat a mérések és a modell alapján sikerült megismerni, megérteni. A
módszer azonban tovább finomítható pl. az elektron- molekula rugalmas ütközések miatti
szóródás figyelembe vételével, másrészt a reakciókinetikai leírás további egyenletekkel való
bővítésével. Az ipari alkalmazások tervezését megkönnyítő számításokhoz sok más reakciót is
figyelembe kell venni: az erőművek által kibocsátott gázkeverék tartalmaz széndioxidot,
szénmonoxidot, oxigént, valamint nitrogén oxidokat és kéndioxidot egyidejűleg. Az ilyen
gázkeverék kisülésben létrejövő bomlását leíró reakciókinetikai modell jóval több egyenletet
tartalmaz, még akkor is, ha csak a legvalószínűbb reakciókat vesszük figyelembe. A modell
finomítása, valamint az egyenletrendszer bővítése az ipari kibocsátásoknak megfelelő
gázkeverékre bőven ad munkát az elkövetkező évekre.
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