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4.1. Plazmochemie – historie 

 

K systematickému fyzikálnímu výzkumu vlastností plazmatu se přistoupilo teprve  

ve 20. století. Avšak využití plazmatu je staré jako lidstvo samo. Plazma totiž nacházíme 

v každém plameni a ovládnutí ohně je první praktickou aplikací plazmatu v lidské 

společnosti1.  

S plazmatem je spojena historie ještě mnohem dávnější: řídký plynný mrak, z něhož 

vznikla před pěti miliardami let naše Sluneční soustava, byl plazmatem ohromných rozměrů, 

které se působením gravitace postupně smršťovalo a vytvořilo kromě planet i horkou hvězdu 

– Slunce1.  

Vznik a vývoj hvězd, mlhovin a galaxií, výbuchy hvězd a gigantické exploze jader 

galaxií, nejrůznější druhy záření, které k nám přichází z Vesmíru – to vše jsou jevy,  

které probíhají nebo mají původ v látkách ve stavu plazmatu1. 

V roce 1770 profesor Purkyně poprvé vytvořil obraz elektrického výboje. Jan 

Evangelista Purkyně (1787-1869) zjistil, že pokud z krve odstraníme mikroskopické (krvinky) 

zůstane průzračná tekutina = plazma (z řeckého πλασµα = něco formovatelného). Roku 1879 

definuje Sir William Crookes čtvrtý stav hmoty ve výbojových trubicích. V roce 1906 Lord 

Raileigh (Nobelova cena 1904) pozoruje kolektivní chování při elektronových oscilacích 

v atomu2. 

Termín plazma zavedl v roce 1928 Irving Langmuir a označil jím vnitřní část 

elektrického výboje, na který neměly vliv stěny a elektrody výbojky3.  Atkinson a Houtermans 

v 1929 objasňují původ energie ve hvězdách = jaderná fůze2. 

Fyzika plazmatu se velmi výrazně počala rozvíjet začátkem výzkumu kontrolované 

jaderné fůze v 50. letech 20. století4.  

V dnešní době aplikace plazmatu je velmi rozšířená a stále více ovlivňuje náš život. 
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4.2. Plazmochemie – vznik a vlastnosti plazmatu 

 

Často se říká, že 99% hmoty ve vesmíru je v plazmatickém stavu, to znamená 

v podobě elektricky vodivého plynu s atomy disociovanými na kladné a záporné elektrony.  

Je jisté, že nitra i atmosféry hvězd, sluneční vítr, většina mezihvězdného vodíku a plynné 

mlhoviny jsou plazma (Obrázek 4.3.). Avšak v našem každodenním životě je setkání 

s plazmatem omezeno na několik málo případů: úder blesku, jemný svit polární záře, vodivý 

plyn v zářivkách či v neonových reklamách a nepatrné množství ionizovaného plynu 

proudícího z trysek raket (Obrázek 4.1. a 4.2.). Žijeme tedy v jednom procentu vesmíru, kde 

se plazma nevyskytuje přirozeně3,5. 
 

 

Obrázek  4.1. Různé druhy plazmatu 

 

         

Obrázek  4.2.  Blesk, polární záře a sluneční vítr 
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Obrázek  4.3.  Snímek povrchu Slunce (většina Slunce je ve stavu plazmatu), foto NASA 

 

Proč tomu tak je vyplývá ze Sahovy rovnice, udávající stupeň ionizace, který můžeme 

očekávat v plynu v tepelné rovnováze2,3,5,6.  

 

 

ni – koncentrace iontů (počet částic v m
3
) 

nn – koncentrace neutrálních atomů 

T – teplota 

Ui – ionizační energie 

k – Boltzmannova konstanta 

 

Přirozený výskyt plazmatu při vysokých teplotách je důvodem označení  

“čtvrté skupenství hmoty” (Obrázek 4.4.)5,6. 
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Obrázek   4.4. Čtyři skupenství hmoty 
 

Ionizovaný plyn nemusí být nutně plazmatem. Plazma je ionizovaný plyn jehož 

částice vykazují kolektivní chování a je kvazineutrální. Kolektivní chování jsou pohyby,  

které nezávisí pouze na lokálních podmínkách, ale také na stavu plazmatu ve vzdálených 

oblastech. Kladně a záporně nabité částice se pohybují podle svého náboje – chovají  

se kolektivně9. Kvazineutralita = jedná se o přibližnou rovnost koncentrací kladně nabitých 

iontů a záporně nabitých elektronů v oblastech plazmatu.  

 

6p,5p,4p,2p,3p 

 

Plazma musí splňovat tři podmínky: 

 

 

 

λD – Debyeova délka 

ND – počet částic v Debyeově sféře 

L – charakteristický rozměr plazmatu 

ω – frekvence plazmových oscilací 

τ – střední doba mezi srážkami s neutrálními atomy2,3,4,5,6,8 
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Definice plazmy: ionizovaný plyn je plazmou, jestliže všechny jeho tři rozměry jsou 

podstatně větší jako Debyeova délka2,3,5,6. 

Díky přítomnosti volných nabitých částic se v objemu plazmatu vytváří prostorový 

náboj a elektrostatické pole, které zpětně silově působí na nabité částice. Výsledkem  

je kompenzace fluktuací hustoty náboje a plazma se ve větším měřítku jeví jako elektricky 

neutrální. Jev nazývaný Debyeovo stínění je pozorován např. v přítomnosti pevné látky 

v plazmatu. Pevná látka nese náboj, ale ten je díky kvazineutralitě odstíněn. Ve vzdálenosti 

zvané Debyeova stínící délka je plazma opět kvazineutrální2,3,5,6,7,9. 

Jestliže do předpokládaného homogenního plazmatu vložíme nepohyblivý náboj q, 

částice se souhlasným nábojem jsou jím odpuzované, s nesouhlasným přitahované. Plazma  

se proto polarizuje a elektrické pole vloženého náboje tím pádem odstíní. Odstíněním klesne 

potenciál elektrického pole v plazmatu oproti potenciálu elektrického pole ve vakuu na 1/e  

ve vzdálenosti rovné Debyeově stínící délce (Obrázek 4.5.). Vypočítáme ji z teplot T+ a T- 

kladných iontů a elektronů a koncentrace nabitých částic no = n+ = n- jako 

 

 

ε0 – permitivita vakua 

k – Boltzmannova monstanta3,5,6,7,9  

nebo vyjádřena vztahem  

 

kdy e – náboj elektronu 

N – počet stejně nabitých částic na 1 m3,9 

 

 

Obrázek  4.5.  Stínící vrstva kolem nábojů vložených do plazmat 
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4.2.1. Druhy plazmatu 

 

a) Slabě ionizované plazma  

Je plazma, ve kterém koncentrace nabitých částic je zanedbatelně malá v porovnání 

s koncentrací neutrálních molekul. Nabité částice se tedy převážně srážejí s molekulami 

plynu. 

b) Silně ionizované plazma 

Je to plazma, ve které koncentrace nabitých částic převládá (neutrální molekuly plynu mají 

zanedbatelnou koncentraci). Zde dominují vzájemné srážky nabitých částic. 

 

Jelikož plazma obsahuje volné elektrické náboje, je elektricky vodivá. Elektrická 

vodivost plazmy je jednou z nejvýznamnějších fyzikálních vlastností, která ji předurčuje  

na technické aplikace. Charakter elektrické vodivosti plazmy výrazně závisí na tom,  

zda je plazma slabě či silně ionizovaná. V případě slabě ionizované plazmy elektrická 

vodivost roste s koncentrací nabitých částic. Při konstantní koncentraci nabitých částic 

elektrická vodivost klesá s rostoucí teplotou elektronů. U silně ionizované plazmy je situace 

jiná: elektrická vodivost nezávisí na koncentraci nabitých částic a narůstá s teplotou elektronů 

s exponentem 3/2. Proto plazma při vysokých teplotách může být vodivější jako kovové 

vodiče3,6. 

Díky elektrické vodivosti plazmy působí na plazmu i silné magnetické pole. Silové 

účinky pocházejí od Lorenzovy síly, která působí na pohybující se volné elektrické náboje 

v plazmě. Účinky magnetických polí hrají i významnou roli ve vesmírné plazmě,  

např. v koroně slunce a hvězd, v meziplanetární a mezihvězdné plazmě. Při působení 

magnetického pole na plazmu je možno pozorovat také Hallův jev, známý při toku 

elektrického proudu v kovových vodičích. S narůstající koncentrací nabitých částic se mění 

také koeficienty tepelné vodivosti a dynamické viskozity plynu3,6. 

 

c) Vysokoteplotní plazma 

Za vysokoteplotní plazma se považuje plazma, ve kterém je střední energie  

nabitých částic je větší jako 100 eV, čemu přísluší teplota větší jak 1 MK.
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d) Nízkoteplotní plazma  

Plazma ve výbojích a plazma používaná v plazmových technologiích se považuje  

za nízkoteplotní. Např. osvětlovací zářivky a výbojky používané na reklamní účely,  

u kterých teplota elektronů je v rozsahu 104 – 5·104 K. V elektrickém oblouku, který se 

používá na sváření kovových materiálů je teplota elektronů, iontů a molekul plynu přibližně 

stejná: 5·103 – 104 K. V plazmatu může být teplota elektronů o několik řádů vyšší než teplota 

kladně nabitých iontů a neutrálních molekul plynu. 

 

e) Plazma v úplné termodynamické rovnováze 

Je to stav plazmy, který se dá charakterizovat jediným parametrem – teplotou. V úplné 

termodynamické rovnováze je plazma opticky silná, díky čemuž je i záření v rovnováze 

s plazmou. Tato plazma se nachází např. na Slunci nebo v obloukovém výboji při vysokých 

tlacích.  

 

f)    Lokální termodynamická rovnováha plazmatu 

Při zmenšování koncentrace částic v plazmě (např. při snižování tlaku), klesá absorpce záření 

a i optická tloušťka se zmenšuje = lokální termodynamická rovnováha3,6. 

 

4.2.2. Procesy probíhající v plazmatu
2
 

 

1) Disociace a 

 

Molekuly plynu se rozdělují na menší fragmenty = volné radikály. 

 

Volné radikály mají velkou energii, jsou nestabilní a ochotně reagují s jinými látkami,  

aby se staly stabilními (Obrázek 4.6.). 
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Obrázek 4.6.  Na obrázku se generuje volný radikál Cl, stabilní je Cl2, samotný Cl je 

nestabilní  

a proto reaguje s Al.                         

 

2) Disociace b 

Opačným procesem je rekombinace, kdy nevyužité volné radikály v chemických reakcích, 

spontánně nekombinují na stabilnější stavy.  

 

3) Ionizace a 

Děj, při kterém jsou elektrony “vyraženy” z atomu nebo molekuly. 

 

Výsledkem jsou kladně nabité částice = ionty, jejich pohyb lze ovládat působením 

elektrického pole (Obrázek 4.7.). 

 

Obrázek  4.7.  Neutrální a ionizovaný atom 

 

4) Ionizace b 

Plazmové naprašování, depozice vrstev:  

a. při doutnavém výboji v argonu dochází k ionizaci  
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b. ionty Ar+ jsou přitahovány k záporné elektrodě 

c. iontovým bombardováním elektrody dochází k jejímu odpařování a atomy 

uvolněné z elektrody se pak usazují na substrát (Obrázek 4.8.) 

 

 

Obrázek  4.8.  Obrázek procesu na elektrodách s následným usazováním na substrát 

 

 

4.3. Plazmochemie – využití plazmy 1  

 

4.3.1. Různé užití plazmy 

 

Využití plazmochemie je v dnešní době stále populárnější a více využívanější.  

Je známo mnoho příkladů využití plazmatu v praxi. Jeden z příkladů je sterilizace pomocí 

plazmy. Plazmová sterilizace je nejnovější a zatím nejspolehlivější metodou sterilizace dutých 

nástrojů používaných především ve zdravotnictví. Jedná se v podstatě o využití velice 

jednoduchých chemických procesů ke zničení veškerých mikroorganismů a potencionálních 

patogenů. Název této metody může být ale trochu zavádějící. Nejedná se totiž přímo  

o sterilizaci plazmou, jak by se mohlo zdát. Na sterilizované nástroje plazma v průběhu 

procesu nijak zvláště nepůsobí. Plazma zde slouží především k vytvoření reaktivních částic, 

díky kterým dochází ke sterilizaci samotné. V zařízení zabudovaném přímo ve sterilizátoru  

je působením elektrického napětí vytvořeno elektrické pole. Potom teprve dochází ke vzniku 

nízkoteplotní plazmy- ta má schopnost doslova rozbíjet všechny částice, které jí projdou. 
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Částice tedy získají obrovskou energii a jsou velice reaktivní, tzn., reagují s jakoukoli jinou 

částicí, se kterou přijdou do styku. U této metody je vlastním sterilizačním médiem peroxid 

vodíku H2O2 (Obr. 4.9.)10. 

 

 

Obr. 4.9.  Sterilizační přístroj 

 

V dnešní době metody odstraňování či zneškodňování nežádoucích příměsí  

– fyzikálních, chemických či biologických – z plynů, nejčastěji ze vzduchu, pomocí 

netermálního plazmatu za atmosférického tlaku jsou perspektivním prostředkem zajišťování 

technologií nezatěžující životní prostředí. Netermální plazma je částečně ionizované prostředí, 

ve kterém se tepelná rovnováha vytváří zvlášť pro elektronovou složku a pro ionty a neutrální 

částice. Netermální plazma je vytvářeno různými způsoby např. mikrovlnným výbojem, 

korónovým výbojem, klouzavým obloukovým výbojem atd.  

 K odstraňování nežádoucích příměsí je využíváno dějů jako např.:  

⇒ v netermálním plazmatu dochází k plazmochemickým reakcím, v důsledku těchto 

reakcí se mění fyzikálně-chemické vlastnosti kontaminujících příměsí – skupenství, 

rozpustnost ve vodě, teplotní stabilita koloidních směsí, afinita k záměrně zaváděným 

příměsím, což umožní nebo usnadní separaci, může také docházet k přeměně 

polutantů na neškodné sloučeniny 

⇒ v plazmatu jsou denaturovány bílkoviny a nukleové kyseliny, porušovány biologické 

membrány, zabíjeny spory a nevratně poškozovány jiné důležité struktury 

mikroorganismů11 

Sterilizace pomocí studeného plazmatu byla zkoušena na dvou druzích bakterií. 

Studené plazma se vyrábí tak, že mezi dvě kruhové elektrody s malým otvorem uprostřed  

se vstřikuje směs helia (97%) a kyslíku (3%) (Obrázek 4.10.). Na elektrody je přivedeno 

napětí několik kilovoltů s frekvencí 50 Hz. V prostoru mezi elektrodami se plynná směs 
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ionizuje a promění na nízkoteplotní plazma mikrosekundovými pulsy elektrického napětí. 

Výhodou je, že se plyn nezahřívá a nedochází ke vzniku elektrického oblouku. Další výhodou 

je relativně malá energetická náročnost, při které je možno získat velký objem plazmatu.  

 

 

 

Obrázek  4.10.  Aparatura pro získání výboje studené plazmy 

 

Působení studeného plazmatu byly vystaveny dva druhy bakterií. Jedny bakterie, které 

mají schopnost vytvářet spory a druhé, které tuto schopnost nemají. Bylo zjištěno, že oba dva 

druhy bakterií byly zahubeny. Částice plazmatu zničily mnohé části bakteriálních buněk 

včetně DNA (Obrázek 4.11.). 

                                         Před                                              Potom 

 

Obrázek  4.11.  Působení studené plazmy na bakterie 

 

V dnešní době jsou kladeny stále větší požadavky na kvalitu vody. Problém by mohly 

vyřešit metody AOP (Advanced Oxidation Prosesses), nebo-li vylepšené oxidační procesy. 

Jejich základem je uvolňování vysoké energie do vodné fáze za účelem generace velmi 

reaktivních částic např. H2O2, H2, O2, OH•, H•, O•a HO2
•. Tyto reaktivní částice vykazují 

vysokou reaktivitu a mohou reagovat s jakoukoliv organickou látkou v roztoku a oxidovat ji. 

Pomocí nízkoteplotního plazmatu dochází ke generování právě těchto reaktivních částic. 

Uplatnění této technologie by se mohlo využít i u čističek odpadních vod12. 

Středočeské muzeum disponuje kvalitně vybavenými pracovišti pro konzervaci 
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a restaurování předmětů z kovů, textilu, papíru, keramiky a dřeva, mimořádný význam má 

unikátní ozařovací pracoviště a plazmochemická laboratoř (Obrázek 4.12.). 

Plazmochemická technologie  je využívána  ve  Středočeském  muzeu v  Roztokách u Prahy  

v průběhu restaurování a konzervace především kovových archeologických nálezů. 

Kontrolovatelná redukce oxidů ve vodíkové plazmě je jednou z nejmodernějších metod.  

Tato chemická reakce, na rozdíl od mechanického ošetření, nevede pouze ke zlepšení kvality 

povrchu, ale také umožňuje zpracovávat celé soubory kovových předmětů za časově 

přijatelných podmínek. Do současnosti byly v zahraničí ošetřeny tisíce předmětů ze železa, 

stříbra a dalších kovů. Zavedení plazmochemické technologie ve Středočeském muzeu  

se uskutečnilo díky Švýcarské konfederaci, která toto zařízení darovala České republice. 

Ošetření archeologických a historických kovových předmětů se provádí v homogenní 

vodíkové plazmě, která je indukována v nízkotlaké vodíkové atmosféře vysokofrekvenčním 

elektromagnetickým polem14.  

 

        

Obrázek  4.12.  Přístroj a plazmochemický proces ošetření kovových předmětů 

 

Využití vysokofrekvenčního plazmatu je zvláště výhodné pro kvalitativní  

a kvantitativní spektrální analýzu. Zde se využívá jako účinný spektrální zdroj.  

Ve vysokofrekvenčním plazmatu lze iniciovat řadu plazmochemických reakcí, z nichž některé 

přispěly k revolučním změnám ve zpracování polovodičových substrátů. Vysokofrekvenční 

plazma tvoří často aktivní prostředí u výkonných plynových laserů, plazmových displejů  

i celé řady drobnějších součástek a zařízení16.  
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4.3.2. Nízkoteplotní plazma 

 

4.3.2.1. Aplikace výbojů  

 

Obloukový výboj se na osvětlovací účely používal již před vynálezem žárovky.  

Byl to však zdroj světla na speciální účely a nebyl vhodný pro všeobecné užívání. Dnes  

se používají vysokotlaké výbojky a halogenové zářivky. Ve výbojkách z křemenného skla 

(3,5 – 7 MPa) září samotná plazma, přičemž spektrální čáry jsou nárazem molekul plynu 

rozšířené do takové míry, že výsledné spektrum je spojité. Na všeobecné aplikace jsou 

vhodnější rtuťové výdojky, ve kterých hoří obloukový výboj při nižším tlaku 0,5 – 0,8 MPa 

v malých křemenných baňkách. Jako zdroj světla je možno použít i kladný sloupec tlumeného 

výboje. Světlo má čárové spektrum, které závisí na druhu plynu ve výbojce. Používá  

se na reklamní účely – písmena nebo nápisy. U zářivek se používá wolframové drát ve tvaru 

spirály, který je pokrytý emisní vrstvou ze směsi oxidu baria  

a stroncia podobně, jako při katodách v elektronkách. Oxidovaná katoda je schopna 

poskytnout potřebný emisní proud při teplotách okolo 1000 K. K osvětlení v domácnostech, 

kancelářích, obchodech a podobných prostorách se používají kompaktní zářivky. Pracují  

na podobném principu jako zářivky, ale průměr i délka výbojky jsou menší (Obrázek 4.13.)3. 

 

       

Obrázek  4.13.  Zářivka, oblouková výbojka, excimerová výbojka 

 

Dalším využitím plazmatu jsou:3 

 

� plazmové obrazovky a displeje určené pro monitory a televizní přijímače 

 

� korónový výboj (Obrázek 4.14.) při kopírování textu či obrazů 
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� sváření a řezání elektrickým obloukem 

� elektrické nanášení barvy (korónový výboj), využití i v papírenském  

a textilním průmyslu 

� elektrické odlučování prachu (využití v energetice, metalurgii, při výrobě 

cementu a v chemickém průmyslu) 

� využití jiskrového výboje na obrábění kovových materiálů (v kapalině), 

elektrojiskrový výboj (v oleji) 

 

 

    

Obrázek  4.14.  Korónový výboj a výboj v plazmě 

 

 

Obrázek  4.15.  Příklady plazmových přístrojů 

 

4.3.2.2. Plazmové technologie 

 

 Plazmové metody představují velmi efektivní prostředek na úpravu materiálů 

v různých oblastech průmyslu, které znamenaly prudký rozvoj v posledních dvou až třech 

desetiletích. 

1) K nanášení ochranných vrstev ve strojírenství dochází mnoha způsoby např.: 

◘ Napařování aktivované plazmou 

◘ Katodové naprašování 

◘ Reaktivní naprašování 
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◘ Iontová nitridace 

◘ Plazmová iontová implantace 

 

2) Depozice a tvarování vrstev v mikroelektronice:3 

◘ Plazmové leptání (odstraňování materiálu fyzikálně-chemickými metodami)15 

Druhy: reaktivní iontové leptání a iontové leptání s inhibicí3 

◘ Plazmochemická depozice v plynné fázi (PECVD) = depozice materiálu 

fyzikálně-chemickými metodami15 

 

3) Povrchová modifikace materiálů (kombinuje plazmové leptání i plazmochemickou 

depozici)15 

 

4.3.3. Vysokoteplotní plazma 

 

4.3.3.1. Řízená termonukleární syntéza 

 

Výzkum začal už koncem 40. let 20. století a trvá dodnes, protože konečný cíl – řízená 

termonukleární syntéza – nebyl dosáhnut. Souvisí to nejen s mimořádnou fyzikální  

a technickou náročností, ale i s vysokými finančními náklady. Cílem výzkumu je získání 

prakticky neomezeného zdroje energie. Světová spotřeba energie stále roste, což přináší 

negativní důsledky:  

 Znečišťování ovzduší 

 Zvyšování obsahu CO2 v atmosféře 

 Následné oteplování klimatu na Zemi 

Tyto negativní vlivy se vztahují na fosilní paliva. Jaderná energetika na bázi izotopů 

uranu a thoria sice atmosféru neznečišťuje, ale na druhé straně produkuje radioaktivní odpad, 

při kterém se objevují problémy s dlouhodobým skladováním. U všech druhů paliv je hlavním 

problémem omezenost zásob. Přestože se zatím neuvažuje o úplném nahrazení spotřeby 

energie obnovitelnými zdroji (energie vody, větru, slunce a různé biologické formy), je třeba 

mít k dispozici vhodné řešení potenciální energetické krize. Perspektivním řešením 

energetických problémů na Zemi by mohla být syntéza lehkých jader, podobně jako je tomu 

na Slunci3. Dále se touto problematikou nebudu zabývat, jelikož je to nad rámec učebního 

textu. 
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4.4. Plazmochemie – využití plazmy 2 

 

4.4.1. Využití plazmochemie pro laboratorní účely 

 

Poměrně krátce po objevu laseru bylo zjištěno, že při fokusování laserového záření 

v plynném prostředí dochází v určitém místě zužujícího se svazku k dielektrickému průrazu 

plynu (LIBD – laser-induced dielectric breakdown), čímž se v soustavě vytváří oblak dobře 

definovaného, relativně horkého a hustého plazmatu, ostře ohraničeného v prostoru  

a čase. Jednotlivé volné elektrony, vytvořené většinou při nerezonanční interakci laserového 

záření s plynem či nahodile vzniklé jinými procesy, jsou v silném elektromagnetickém poli 

fokusovaného laserového svazku urychleny na energie umožňující srážkově ionizovat atomy 

či molekuly plynu za vzniku dalších elektronů, které se zmíněným způsobem urychlují. Celý 

proces se mnohokrát urychluje, dochází ke kaskádové ionizaci plynu vytvářející plazma. 

Tento jev byl nazván laserovou jiskrou. Chemické účinky LIDB byly studovány 

v homogenních plynných soustavách. 

V parách nízkomolekulárních organických látek, jmenovitě v tetrachlormethanu, 

chloroformu, methanolu, acetonu a hexanu, byl fokusován svazek rubínového laseru. Vzniklé 

plazma bylo diagnostikováno pomocí emisní spektroskopie v oblasti 230 až 695 nm.  

Ve spektrech dominovaly produkty rozkladných a ionizačních produktů (C, C+, C2+, Cl+, O+). 

Ovšem i v jednouhlíkových molekulárních plynech došlo k tvorbě C2. To svedší o otevření 

reakčních cest vedoucích ke vzniku  víceuhlíkatých molekul. Pomocí hmotnostní 

spektrometrie a plynové chromatografie byly v CCl4 a CHCl3 vystavených účinkům 

laserových jisker skutečně identifikovány molekuly tetrachlorethanu, haxachlorethanu, 

hexachlorbenzenu a oktachlornaftalenu17. 

Účinky byly studovány i na anorganických plynech.  

 

Schéma 4.1. : studie Ronna a Earla, Stimulace LIDB reakce 

  

2UF6 + H2              2UF5 + 2HF 

Schéma 4.1. 

Z ozářené směsi se vyloučily jemné částice UF5
17 
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Byla studována i organokovová látka a to ferrocen  [Fe(η5-C5H5)2], rozkládající  

se působením laserové jiskry za vzniku depozitu železa17. 

Byla měřena emisní spektra LIDB plazmatu methanu a čtyř jeho fluoroderivátů. 

Převažující konečný produkt v methanu po působení laserové jiskry je C2H2.  

V průrazovém spektru CH4 dominují C2, CH a H předpokládá se tento mechanismus tvorby 

acetylenu:17 

C2 + H C2H

C2H+ H C2H2

CH + CH C2H2
 

Schéma 4.2. 

 

Při ozáření fluorovaných derivátů methanu se ukázalo, že fragmenty jako CF2 a CF3  

se ve spektrech objevují v závislosti na rostoucím počtu atomů halogenu v molekule. Přičemž 

intenzity linií přiřazených halogenovaným atomům rostou, zatímco intenzita CH a H klesá. 

Plazmatem bylo působeno i na pět dalších nasycených uhlovodíků (ethan, propan, 

butan, isopentan a cyklohexan). CH4 zreagoval hlavně na C2H2. Tímto se iniciace LIDB liší 

od radiolýzy, fotolýzy a působení některých elektrických výbojů. Ty totiž produkují  

jako hlavní produkt C2H6.  

Použití je možné i při syntéze nanočástic. Ve směsi benzenu a chloridu boritého byla 

iniciována laserová jiskra, s jejíž pomocí byly připraveny částice o charakteristických 

rozměrech několik desítek nanometrů, složené z B4C a grafitu17. 

 

Schéma 4.3.: Titrace dusíkového plazmatu čistým NO 

Pro stanovení absolutní koncentrace dusíku v plazmatu lze využít titraci NO. Pokud  

je do proudu dohasínajícího plazmatu, který obsahuje atomy studovaného plynu vzniklé  

ve výboji disociací, zaveden reaktant, inicializuje se systém reakcí. Pokud je titrovaným 

reaktantem zvolen oxid dusnatý, lze touto metodou stanovit absolutní koncentraci atomu  

H, N a O18. 
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Schéma 4.3. 

   

Schéma 4.4.: 4-Kyanpyridin vzniká i reakcí pyridinu s dikyanem (CN)2 – produktem jsou 

příslušné 2-, 3- a 4- deriváty (2-: 20%, 3-: 34%, 4-: 10%). Nevýhodou je však přítomnost 

dikyanderivátů a nepatrného množství derivátu bipyridinu. Reakce byla uskutečněna využitím 

chemie plazmatu (50W, rychlost průtoku: pyridin – 4 mmol/min,  

(CN)2 – 1,2 mmol/min). Reakce nemusí být zahřívána, nepoužívají se katalyzátory ani 

rozpouštědla, což je obrovskou výhodou reakcí v plazmatu20. 
 

N N CN N

CN

N

CN

+ +
(CN)2

13,56 MHz

760 Torr

 

Schéma 4.4. 

 

4.5.    Plasmochemie – výhody a omezení 

Plazma je totiž vhodným aktivním prostředím, v němž se uskutečňuje řada procesů, při 

nichž dochází k interakcím mezi vysoce reaktivními částicemi a zkoumanými látkami. 

Vznikají tak často nové sloučeniny např. ve formě polymerních vrstev, vyznačující se velkou 

přilnavostí k povrchům různých podkladových materiálů. Zpravidla se pracuje za sníženého 

tlaku při hodnotách okolo 10 Pa, avšak experimenty je možné provádět i za tlaku 

atmosférického, za relativně nízké teploty (teplota elektronová však dosahuje v daném 

prostředí řádově desítek tisíc Kelvinů). Cílem experimentů jsou například přípravy 

ochranných vrstev, odolných vůči účinkům vzdušné vlhkosti nebo syntézy sloučenin, 

potenciálních prekurzorů pro nové materiály použitelné v praxi. Jedná se o poměrně silný 
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aktivátor interagujících částic, často spojený s jejich štěpením a restrukturalizaci. S ohledem 

na tento poznatek je potřeba hledat možnosti jeho aplikací19. V poslední době se rozšiřuje 

způsob spalování v nízkoteplotním kyslíkovém plazmatu. Plasma se produkuje v proudu 

kyslíku protékajícího za sníženého tlaku (500 Pa) vysokofrekvenčním výbojem. Výboj se 

dosahuje induktorovou cívkou pracující d frekvencí řádově 107 Hz, při potenciálu okolo 1 kV 

a příkonem řádově 102 W. Využívá se pro stanovení kovů a prvků produkujících relativně 

málo těkavé zplodiny oxidace (P2O5, HgO apod.)21. 

 

Obrázek  4.16.  Plazmochemická laboratoř 
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