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1. Úvod 
 

Ozon nachází uplatnění v technické praxi i v chemic-
ké laboratoři1–3.  Pro průmyslové využití je vyráběn ve 
velkém, pro laboratorní účely jsou využívány ozonizátory 
různých výkonů. S nástupem semimikrotechniky se nároky 
na množství produkovaného ozonu značně  snížily4. Vedle 
komerčních ozonizátorů jsou konstruovány cenově výhod-
nější ozonizační sestavy z dostupných dílů.  

Na katedře chemie FPE ZČU v Plzni se konstrukcí 
alternativních ozonizátorů zabýváme od 70. let minulého 
století. Naším cílem je konstrukce bezpečného ozonizátoru 
využitelného k výukovým i výzkumným účelům na vysoké 
škole a v zájmové činnosti na středních školách. Výsledky 
našich snah jsme postupně zveřejňovali formou konferenč-
ních příspěvků a shrnuli v souhrnném pojednání5  
a v článku6, na který navazuje tento příspěvek, v němž se 
snažíme problematiku konstrukce ozonizátoru přiblížit co 
nejširšímu okruhu zájemců.  

 
 

2. Experimentální východiska 
 
2.1. Stanovení ozonu  

 
Při práci s ozonem je obvykle třeba znát složení směsi 

vznikajícího ozonu s nezreagovaným kyslíkem v závislosti 
na průtoku kyslíku. Stanovení je založeno na uvolnění 
jodu z roztoku přebytečného jodidu draselného a na titraci 
vzniklého jodu thiosíranem sodným v kyselém prostředí: 

O3 + H2O + 2 I–    I2 + O2 + 2 OH– 

I2 + 2 S2O3
2–     S4O6

2– + 2 I– 

 

2.2. Vývoj experimentů 
  
První experimenty jsme prováděli s ozonizační trubi-

cí7 připojenou na vysoké napětí Ruhmkorffova induktoru 

napájeného napětím 6 až 12 V olověného akumulátoru, 
který jsme později nahradili Ni-Fe baterií. Toto vysoce 
výkonné zařízení, vyžadující připojení k vodovodu, jsme 
zaměnili mobilním ozonizátorem pro semimikrotechniku4, 
jehož ozonizační trubice nás inspirovaly k modifikacím 
původního zařízení5. Ve snaze zabránit problémům souvi-
sejícím s kolísáním primárního napětí a opalováním kon-
taktů elektromagnetického přerušovače4 byl zkonstruován 
nový zdroj stejnosměrného napětí, jehož frekvence je říze-
na oscilačním obvodem. Vysoké napětí tímto zdrojem 
napájené zapalovací automobilové cívky je zaváděno na 
elektrody ozonizační trubice nové konstrukce6, znázorněné 
na obr. 1.  

Oscilační obvod tohoto zdroje (viz obr. 2) je tvořen 
odpory R1 a R2 a kondenzátorem C1.  

Z literatury8 přejatá rovnice  

kde F je frekvence [Hz], R1 a R2 je odpor [] a C1 je kapa-
cita [F], ukazuje, že při zachování hodnot odporů R1 a R2 
je pracovní frekvence zdroje ovládána kapacitou konden-
zátoru C1.  

 

121 )(

443,1
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Obr. 1. Ozonizační trubice; 1 – skleněná trubice (Sial), délka 50 
cm, vnitřní průřez 4,3 mm, vnější průměr 6,3 mm, 2 – T-trubice 
vnějšího průměru 6,5 mm, 3 – polyethylenová spojovací hadička, 
4 – masivní měděné lanko spojené s vysokonapěťovým kabelem 
(5), zalitým epoxidovou pryskyřicí (6), 7 – několikavrstvý aloba-
lový polep v délce 45 cm s vloženým vysokonapěťovým kabelem 
(8) a krytý izolační elektrikářskou páskou, 9 – ocelová tyčovina 
(hlazenka) průměru 4 mm, délky 44 cm, vlastní vahou dosedající 
na přívod vysokého napětí (měděné lanko 4) 
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Další experimenty směřovaly k vyhledání optimální 
pracovní frekvence uvedeného zdroje a ke konstrukci elek-
tronicky řízeného zdroje stejnosměrného napětí k napájení 
cívky Ruhmkorffova induktoru s vyřazením Wagnerova 
kladívka. 

  
 

3. Experimentální část 
 
 Při navrhování ozonizačních sestav byl využíván 

kyslík z tlakové láhve. Před ozonizační trubice byl vřazen 
padáčkový průtokoměr (alternativně jsme užili i kapilární 
průtokoměr vlastní konstrukce5). Za absorpční nádobku 
byl pro měření nízkých průtoků vřazen průtokoměr bubli-
nový. Jako absorpční nádobku jsme použili modifikovanou 
nádobku4. Je však možné použít též komerčně dodávané 
promývačky, umožňující dokonalý rozptyl plynu 
v kapalině. 

Při testování ozonizačních sestav bylo prováděno 
jodometrické stanovení ozonu9 při různých průtocích kys-
líku. 

Pro kvantitativní stanovení ozonu, které následuje po 
absorpci ozonu vzniklého pětiminutovým provozem ozoni-
začních trubic, je třeba zabezpečit dokonalé převedení 
vzniklého ozonu ze zařízení do absorpční nádobky přimě-
řenou dobu trvajícím dostatečným průtokem kyslíku, až ve 
vystupujícím plynu není kvalitativně indikován ozon.  

 
3.1.  Postup testování ozonizačních sestav 

 
a) Ozonizační systém byl předem propláchnut dostateč-

ným množstvím kyslíku. 
b) Absorpční nádobka byla naplněna 12 ml 2% roztoku 

jodidu draselného. 
c) Po nastavení požadovaného průtoku kyslíku byl na 

5 min zprovozněn zdroj vysokého napětí. 
d) Kyslík byl zaváděn (případně se zvýšeným průtokem) 

ještě po dobu potřebnou k dokonalému vypláchnutí 
veškerého ozonu do absorpční nádobky. 

e) Obsah absorpční nádobky byl kvantitativně převeden 
do titrační baňky a po přidání 1,2 ml 96% kyseliny 
sírové titrován thiosíranem sodným o koncentraci 
0,05 mol dm–3 na škrob (1 ml tohoto roztoku odpovídá 
1,2 mg ozonu). 
Ze spotřeby roztoku thiosíranu byla vypočtena hmot-

nost vzniklého ozonu v mg při daném průtoku kyslíku za 
5 min. Dále byl vypočten hmotnostní zlomek ozonu 
v plynné směsi. 

 
3.2.  Optimalizace parametrů ozonizátoru 

s autocívkou 
  
Dříve popsaný elektronický zdroj6 (obr. 2) pracuje 

s frekvencí 420,4 Hz, která se dá při zachování hodnot 
odporů R1 a R2 měnit záměnou kondenzátoru C1 (viz kap. 
2.2.). Na desce součástek  byl proto kondenzátor C1 osazen 
snadno vyměnitelným způsobem a bylo přikročeno 
k testování popsanému v kap. 3.1., při kterém byla zjišťo-
vána závislost produkce ozonu na frekvenci zdroje při 
konstantním průtoku kyslíku 20 ml min–1. Získané hodno-
ty byly zpracovány do grafu (viz obr. 3).  

Celková produkce ozonu je závislá také na tom, 
v jakém poměru jsou časy, kdy je cívka pod napětím (tp) 
a kdy je odpojená (to). Tento poměr, tzv. střída, je vyjadřo-
ván v procentech. Při zanedbání odporu diody D1 je vyjád-
řen vztahem: 

Přestože bylo experimentálně zjištěno, že se nejvyšší 
produkce ozonu dosahuje při střídě 50 %, byly odpory R1 
a R2 ponechány v hodnotách uvedených v tab. I. Důvodem 
je to, že při změně střídy na 50 % se dlouhodobým provo-
zem, který je vyžadován např. při ozonolýzách organic-
kých sloučenin, autocívka zahřívá. Následně byla sledována 
závislost produkce ozonu na průtoku kyslíku (viz obr. 4 a 5). 

      

 p 1 1

o p 1 2 1 2

Střída       100 %
t R R

t t R R R R

 
      

Obr. 2. Zdroj k napájení autocívky (parametry viz tabulka I – A) 
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Obr. 3. Výtěžek ozonu v závislosti na frekvenci při průtoku kyslíku 20 ml min–1;  Počítačový zdroj, Ruhmkorffův induktor, střída 
91,5 %;  Zdroj s usměrňovačem, autocívka, střída 21,5 %;  Počítačový zdroj, autocívka, střída 21,5 % 

 

Tabulka I 
Parametry proměnných součástek (viz obr. 2 a 6) a vyplývající charakteristiky zdrojů ozonizačních systémů A, B, C 

Parametr                                A B C 
    (kap. 3.2.) (kap. 3.3.) (kap. 3.4.) 

R1, kW                            12 56  12 
R2, kW                                 47                        5,6                             47 
Střída, %                             21,5                      91,5                           21,5 
C1, nF                                  177,6                     330                            177,6 
Frekvence, Hz                     148,5                     62,1                           148,5 

Obr. 4. Závislost množství ozonu v mg na průtoku kyslíku;  Počítačový zdroj, Ruhmkorffův induktor, f = 62,1 Hz, střída 91,5 %;  
Zdroj s usměrňovačem, autocívka, f = 148,8 Hz, střída 21,5 %;  Počítačový zdroj, autocívka, f = 148,8 Hz, střída 21,5 % 
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3.3.  Nový zdroj vysokého napětí 
 
Na základě zkušeností s náhradou napájecího zdroje 

ozonizátoru s autocívkou4 novým zdrojem6 byla řešena 
možnost alternativního napájení soustavy tří ozonizačních 
trubic s vnitřní elektrodou 44 cm (viz obr. 1) náhradou Ni-
Fe baterie jiným zdrojem stejnosměrného napětí a vyřaze-
ním Wagnerova kladívka Ruhmkorffova induktoru za úče-
lem zvýšení stability produkce ozonu při konstantním prů-
toku kyslíku. Jako zdroj stejnosměrného napětí byl použit 
zdroj AT z vyřazeného počítače, který je opatřen vývody 
stejnosměrného proudu o nominálním napětí 5 a 12 V. 
Tento typ zdroje byl zvolen z důvodů dobré dostupnosti 
a velmi dobré dlouhodobé stability napětí. V případě po-
třeby lze uvedený typ nahradit dnes běžně používaným 
typem ATX, který však vyžaduje drobný zásah do rozbě-
hové elektroniky. Protože jsme měli k dispozici v současné 
době na trh dodávaný induktor s doporučeným napájením 
8 V, bylo použito napětí zdroje 5 V. Po připojení počítačo-
vého zdroje k oscilačnímu obvodu s vyměnitelným kon-
denzátorem C1 a vyměnitelnými odpory R1 a R2 vznikl 
zdroj stejnosměrného napětí s laditelnou frekvencí i stří-
dou (viz kap. 2.2), jehož schéma je na obr. 6. Po připojení 
tohoto zdroje na cívku Ruhmkorffova induktoru až za 
Wagnerovým kladívkem (viz obr. 6) bylo s použitím tří do 
série zapojených ozonizačních trubic přikročeno 
k testování (viz kap. 3.1.) za účelem optimalizace parame-
trů proměnných součástek (viz tabulka I). Při těchto para-
metrech bylo následně provedeno testování závislosti pro-
dukce ozonu na průtoku kyslíku (viz obr. 4 a 5). 

 

3.4. Náhrada indukční cívky Ruhmkorffova  
induktoru automobilovou zapalovací cívkou 
 
Při využití 12 V výstupu počítačového zdroje popsa-

ného výše, připojeného na oscilační obvod (viz kap. 3.3.), 
vznikl nový zdroj napájení 12 V automobilové zapalovací 
cívky, jejíž vysoké napětí bylo přivedeno na samostatnou 
ozonizační trubici (viz obr. 1). Při optimalizaci parametrů 
(viz tab. I) byl získán další ozonizátor, jehož charakteristi-
ky jsou patrné z obr. 3, 4 a 5. 

 
 

4. Diskuse výsledků a závěr 
 
V  příspěvku jsme se zaměřili na přípravu ozonu ioni-

zací kyslíku přerušovaným stejnosměrným napětím známé 
frekvence. Dosud používané mechanické přerušovače byly 
nahrazeny elektronicky řízenými oscilačními obvody, na-
pájenými účelově navrženým zdrojem stejnosměrného 
napětí (obr. 2) nebo počítačovým zdrojem AT, který může 
být nahrazen v současné době dostupnějším zdrojem ATX. 
Jako vysokonapěťový transformátor jsme využili 
12 V zapalovací automobilovou cívku nebo cívku Ruhm-
korffova induktoru s vyřazením Wagnerova kladívka. Ze 
schémat uvedených na obr. 2 a 6 a z tab. I vyplývá, jaké 
součástky byly v konkrétních případech využity. Z obr. 3 
je zřejmá závislost produkce ozonu na frekvenci, přičemž 
optimální frekvence je pro každou cívku odlišná. Z obr. 4 
vyplývá, že zastoupení ozonu ve směsi ozonu s kyslíkem 
s klesajícím průtokem kyslíku vzrůstá a pro tři do série 
zapojené ozonizační trubice připojené na cívku Ruhm-
korffova induktoru napájenou napětím 5 V je vyšší, než 
pro jednu ozonizační trubici, připojenou na zapalovací 

Obr. 5. Výtěžek ozonu v závislosti na průtoku kyslíku;  Počítačový zdroj, Ruhmkorffův induktor, f = 62,1 Hz, střída 91,5 %;  Zdroj 
s usměrňovačem, autocívka, f = 148,8 Hz, střída 21,5 %;  Počítačový zdroj, autocívka, f = 148,8 Hz, střída 21,5 % 
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automobilovou cívku napájenou rovněž z počítačového 
zdroje, ale napětím 12 V. 

Tento článek je návodem na konstrukci tří konkrét-
ních ozonizátorů (ozonizačních sestav), sestavených 
z různých elementů.  Je použitelný i jako obecný návod ke 
konstrukci bezpečného a výkonného ozonizátoru z dalších 
dostupných zdrojů. To může mít význam pro různé labora-
torní využití, včetně vysokoškolské výuky, případně 
v zájmové středoškolské činnosti. Zde je aplikovatelnost 
podtržena mezioborovým charakterem popisované proble-
matiky.  

 
Práce byla podpořena projektem CENTEM PLUS 

(LO1402) financovaným v rámci programu MŠMT NPU I 
a projektem NatureTECH SGS-2013-049. 
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M. Kraitra  (a Department of Chemistry, Faculty of Educa-
tion, University of West Bohemia, Pilsen, b New Technolo-
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Preparation of Ozone for School and Laboratory Use 

  
Development of and experiments with ozone genera-

tor are described. The proposed ozonation systems use as 
the source of high voltage the spool of Ruhm-
korff's inductor or automobile ignition spool. Ozonation 
pipe of our ozon design was used. 

Obr. 6. Zdroj k napájení vysokonapěťových cívek (parametry viz tabulka I – B,C) 


