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Účinnost plazmochemického rozkladu persistentních halogenovaných

uhlovodíků (CC14, CF2C12, CF3C13 a C6C16) byla sledována analýzou výstupních

produktů v závislosti na následujících parametrech plazmochemického

reaktoru:

- příkonu plazmatronu

- geometrii plazmového kužele

- rychlosti průtoku plynů reakční komorou

- stechiometrii poměrů kyslík-vzduch-voda

Plazmochemický reaktor byl zkonstruován z vodou stabilizovaného

plazmatronu typu PAL-160, místo rotační anody byla vyvinuta nová konstrukce

magnetické rotační ochrany výstupní trysky plazmatronu, což umožnilo

technicky nutnou hermetizaci celého zařízení. Ačkoliv v reaktoru je dosahováno

teploty až 30 000 K, je nutno z konstrukčních a materiálových důvodů regulovat

přívod rozkládaných látek tak, aby došlo k celkovému snížení teploty

plazmatu na cca 6 000 K a následnému rychlému ochlazení zplodin reakcí tak,

aby se zabránilo rekombinaci plazmově rozštěpených fragmentů a aby

produkty mohly být odvedeny do sekundárního chladicího a neutralizačního

okruhu, aniž by došlo k tepelné destrukci konstrukce reaktoru. Vzhledem

k vysokým výtokovým rychlostem plazmatu ( M 0,6 ) nelze v pravém slova
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smyslu vyhovět stávající normě platné pro spalování toxických látek, t.j.

zdržení spalin při teplotě 1200° C minimálně 2 sekundy bez přídavné

konstrukce jinak vyhřívané sekundárně připojené reakční-spalovací komory.

Proto bylo sledování účinnosti plazmochemického rozkladu a následné oxidace

štěpných fragmentů zaměřeno na prokázání efektivnosti při teplotách 2 000 K

až 6 000 K s příslušným zkrácením reakční doby na milisekundy. Díky nové

konstrukci magneticky chráněné výstupní trysky plazmatronuje možná nejen

hermetizace vstupní části reaktoru, ale po ochlazení spalin pod 100°C je

možno pracovat ve zcela uzavřeném cyklu, včetně alkalických vypírek

a ekonomického dávkování nadstechiometrického kyslíku.
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