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Streszczenie. Uprzemysłowienie kraju powoduje ciągłe zwiększenie zanieczyszczeń powietrza. 
Pociąga to za sobą konieczność stosowania technologii filtrujących i odpylających oraz roz-
woju technologii pozwalających na ograniczenie oddziaływania pyłów i gazów na środowisko 
naturalne. Z uwagi na ich szkodliwy wpływ na ekosystem oraz uwarunkowania prawne, ciągle 
rozwijane są specjalistyczne technologie i urządzenia neutralizujące niebezpieczną emisję. 
Wśród nich można wymienić reaktory plazmowe. 
W prezentowanej pracy przybliżone zostaną zagrożenia jakie może wnosić instalacja reaktora 
plazmowego o technologicznej nazwie GlidArc na lokalne środowisko elektromagnetyczne. 
Zaprezentowane zostaną wyniki badań pola elektromagnetycznego emitowanego przez reaktor 
oraz zaburzeń przewodzonych wprowadzanych do sytemu zasilania. 
Słowa kluczowe: emisja elektromagnetyczna, reaktor plazmowy, GlidArc, EMC.

WSTĘP

W dobie gwałtownego rozwoju przemysłu i produkcji coraz to nowych substancji 
czy też przedmiotów, widać znaczne zaawansowanie stosowanych technologii. Procesy 
przemysłowe powodują wytworzenie wielu substancji odpadowych, które jako nie 
przydatne są wydalane do atmosfery lub wyrzucane do otoczenia co jest szkodliwe 
dla człowieka, jak i jego środowiska [9].

Włączenie Polski do struktur Unii Europejskiej wiąże się z szeregiem zobowiązań, 
jakie należy zrealizować w celu uporządkowania gospodarki odpadami. Z dyrektywy 
2006/12/WE o odpadach wynika m.in. obowiązek przygotowania planu gospodarki 
odpadami na czterech poziomach – krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Intencją gospodarki odpadami jest dojście do systemu gospodarki zgodnej z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, w którym realizowane są zasady postępowania z odpadami 
zgodnie z hierarchią, czyli po pierwsze zapobiegania i minimalizacji ilości wytwa-
rzanych odpadów oraz ograniczenie ich właściwości niebezpiecznych, a po drugie 
wykorzystanie właściwości materiałowych i energetycznych odpadów, a w przy-
padku, gdy odpadów nie można poddać procesom odzysku ich unieszkodliwianie, 
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uwzględniając przy tym składowanie jako najmniej pożądany proces postępowania 
z odpadami. Realizacja tego celu umożliwi osiągniecie innych celów, takich jak: 
ograniczenie zmian klimatu powodowanych przez gospodarkę odpadami poprzez 
minimalizację emisji gazów cieplarnianych z technologii zagospodarowania odpadów 
czy też zwiększenie udziału w bilansie energetycznym kraju energii ze źródeł odna-
wialnych, poprzez zastępowanie spalania paliw kopalnych paliwami otrzymywanymi 
z odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego [1].

We współcześnie stosowanych technologiach termicznego przekształcania odpa-
dów wykorzystywane są instalacje stosujące paleniska rusztowe, instalacje z piecami 
obrotowymi, instalacje ze spalaniem w różnych odmianach warstwy fluidalnej oraz 
układy o metodzie spalania opartej na wykorzystaniu procesu pirolizy.

Instalacje z paleniskiem rusztowym są obecnie najczęściej stosowanymi insta-
lacjami opartymi o spalanie na ruszcie. Istniejące w świecie rozwiązania palenisk 
rusztowych doprowadzone zostały drogą wieloletniego doskonalenia do rozwiązań 
prawie idealnych pod względem konstrukcji, doboru materiałów, możliwości automa-
tycznego sterowania. Rozwój techniki spalania na świecie charakteryzuje się dalszym 
postępem przy spełnieniu coraz ostrzejszych wymagań ochrony środowiska [3, 9].

Zespoły urządzeń oczyszczania spalin są obecnie wielostopniowymi układami, 
w których każdy stopień realizuje inną część procesu oczyszczania spalin. Sterując 
optymalnie pracą poszczególnych stopni, można utrzymać gwarantowany poziom 
emisji na wylocie z komina. Spalanie odpadów w nieodpowiednich instalacjach i przy 
niewłaściwych procesach niesie ze sobą ogromne zagrożenia. Podczas spalania odpadów 
z PCW i innych tworzyw, zawierających chlor i brom, wytwarzają się dioksyny i fura-
ny, które są bardzo niebezpieczne dla człowieka i zwierząt. W celu przeciwdziałania 
syntezie dioksyn oraz usunięcia ich ze strumienia gazu spalinowego, w spalarniach 
stosuje się specjalne technologie i urządzenia. 

PLAZMOWE UNIESZKODLIWIANIE SUBSTANCJI

Pojęcie plazmy wraz z rozwojem nauki i techniki ulegało zmianie. Współcześnie 
plazmą definiuje się silnie zjonizowany gaz, będący quasi-neutralną mieszaniną jonów, 
elektronów i cząstek obojętnych. Energia cząstek plazmy może zawierać się w szero-
kim zakresie wynoszącym od 0,2 eV do 2 MeV, dlatego może się ona bardzo różnić 
stopniem jonizacji i fizyczno-chemicznymi właściwościami.

Plazmę uważa się za czwarty stan skupienia materii. Przewodzi ona prąd elektrycz-
ny, a jej opór elektryczny maleje ze wzrostem jej temperatury. Plazma ma strukturę 
komórkową, w której każda komórka jest otoczona przez warstwę podwójną. War-
stwa podwójna powstaje, gdy w plazmie występuje różnica temperatur. W warstwie 
podwójnej od strony cieplejszej występuje warstwa o zwiększonej ilości (gęstości) 
jonów dodatnich, a od strony chłodniejszej warstwa o zwiększonej gęstości elektronów, 
między tymi warstwami występuje obszar o zmniejszonej gęstości jonów i elektronów. 



 87

Inżynieria Ekologiczna Nr 30, 2012 

Komórki te mogą mieć formę ziarnistą, ale częściej obserwuje się formy włókniste, 
występujące często przy przepływie plazmy. 

Klasyczne podziały plazmy definiują ją jako plazmę niskociśnieniową i wyso-
kociśnieniową oraz plazmę niskotemperaturową (zimną) i wysokotemperaturową 
(tzw. gorącą). Plazma zimna o zakresie temperatur 4000÷30 000 K wytwarzana jest 
w plazmotronach, a gorąca o temperaturach wyższych niż 30 000K występuje we 
wnętrzu gwiazd lub podczas wybuchów jądrowych [6].

Możliwość uzyskiwania wysokich temperatur w strumieniu plazmowym stwarza 
nową jakość procesu destrukcji odpadów w porównaniu do tradycyjnego spalania, 
ponieważ plazma wytworzona w sposób elektryczny podnosi temperaturę do znacznie 
wyższej wartości niż płomień w paleniskach kotłowych, a jej energia może powodować 
rozkład zanieczyszczeń na prostsze, bezpieczniejsze składniki.

Dzięki wysokiej temperaturze i dużej gęstości energii w plazmie, szybkość procesu 
destrukcji jest wysoka, co decyduje o dużej wydajności unieszkodliwiania odpadów. 
Istotą termochemicznej neutralizacji i likwidacji aktywnych substancji chemicznych 
jest wykorzystanie strefy plazmy do atomizacji, utleniania i przekształcenia produktów 
procesu w związki mało aktywne. 

W ciągu kilkudziesięciu lat opracowano wiele różnorodnych reaktorów plazmo-
wych, zarówno pod względem konstrukcyjnym jak i zasady działania (prąd stały lub 
przemienny). Wśród nich należy wymienić aplikacje oparte na układach z wyładowa-
niami koronowymi, z wyładowaniami z barierą dielektryczną DBD (dielectric barrier 
discharge), źródła plazmy mikrofalowej czy źródła typu electron beam [4].

Przykładowym urządzeniem, którego schemat przedstawiono na rys. 1, jest reaktor 
rurowy (o mocy do 400kW) złożony z kilku segmentów: plazmotronu zapłonowego, 
komory reakcyjnej pierwszego stopnia, odsuniętej anody dla powstającego łuku 
przerzuconego, wtórnej komory reakcyjnej (mieszania) oraz dochładzacza, tj. wysoko 
efektywnego wymiennika ciepła gaz-woda. Wymiennik ten pełni rolę zabezpieczenia 
przed rekombinacją związków poddawanych destrukcji. W trakcie pracy do komory re-
akcyjnej zostaje wprowadzony materiał, który ma zostać rozłożony na elementy prost-
sze. Mogą to być gazy, ciecze, a także ciała stałe (tylko w postaci drobno zmielonego 
proszku). Wobec wysokiej temperatury następuje dysocjacja związków toksycznych, 
a także częściowo jonizacja niektórych pierwiastków powstających w trakcie procesu. 
W przypadku nieprzereagowania substratów w komorze, następuje to przy przejściu 
przez wąską średnicę odsuniętej anody. Produkty reakcji w komorze mieszania ulegają 
wstępnemu ochłodzeniu. Następnie przedostają się do obszaru wymiennika, gdzie 
następuje ich szybkie schłodzenie. W takich warunkach nie następuje rekombinacja, 
czyli reakcja powstawania na nowo związków poddawanych destrukcji [5].

Podstawową zaletą procesów zachodzących w plaźmie jest bezemisyjność pod-
stawowego czynnika energetycznego. Stosowanie plazmy w procesach utylizacji 
odpadów niebezpiecznych stwarza możliwość wprowadzenia zintegrowanego systemu 
kontroli ochrony wszystkich komponentów biosfery. Technologia ta z racji wysokich 
temperatur procesu, gwarantuje całkowitą destrukcję pochodnych dioksyn i furanów, 
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polichlorowanych bifenyli i podobnych związków występujących w znacznych ilo-
ściach, np. w odpadach sprzętu elektronicznego [5].

INSTALACJA REAKTORA PLAZMOWEGO GLIDARC

Źródłem plazmy jest łuk elektryczny w gazie. Z powstaniem wyładowania łuko-
wego (elektrycznego) związany jest przepływ prądu w gazie uzależniony od procesów 
jonizacyjnych, a jego charakter określa wartość prądu przepływającego między elek-
trodami pod wpływem przyłożonego do nich napięcia [6,10]. Natężenie prądu zależy 
od warunków i parametrów pracy układu jak: ciśnienie, rodzaj gazu, dostarczona moc, 
natężenie i częstotliwość pola elektrycznego, materiał elektrod, geometria elektrod, 
temperatura, moc odprowadzona itd.

Podczas wyładowań elektrycznych w gazach, w wyniku ruchu i kolizji ładunków 
występuje jonizacja cząstek gazu, a ponadto zachodzą procesy termoemisji i elektro-
statycznej emisji elektronów z cząstek stałych. Przepływający przez mieszaninę prąd 
elektryczny podgrzewa ją, co prowadzi do wzrostu temperatury, rozkładu termicznego 
substratów i zapoczątkowania egzotermicznej reakcji chemicznej (zapłonu) [6]. 

Jednym z głównych rodzajów reaktorów plazmowych z łukiem ekspansyjnym są 
plazmotrony ze ślizgającym się wyładowaniem łukowym. Ślizgające się wyładowanie 
łukowe (ang. gliding arc discharge), zwane także pod technologiczną nazwą GlidArc, 
jako źródło nietermicznej plazmy, generowanej przy ciśnieniu atmosferycznym zostało 
zaproponowane w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku we Francji [10]. Jego 
główną cechą jest możliwość generacji plazmy bezpośrednio w zanieczyszczonym 
gazie, przy ciśnieniu atmosferycznym i w warunkach, w jakich gazy wylotowe są 
emitowane do atmosfery, bez konieczności ich wstępnej obróbki. 

Badania prowadzone w Instytucie Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii są 
realizowane na rektorze plazmowym zasilanym z sieci trójfazowej prądu przemien-

Rys. 1. Schemat ideowy reaktora plazmowego poziomego o działaniu ciągłym [5]
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nego o częstotliwości 50Hz. Zapłon wyładowania na elektrodach roboczych reaktora 
plazmowego inicjowany jest przeskokiem iskry elektrycznej pomiędzy elektrodą zapło-
nową a jedną z trzech elektrod roboczych. Wyładowania iskrowe zachodzą w gazie przy 
napięciu 10-15 kV i prądzie nie przekraczającym 40 mA. W trójfazowym reaktorze 
plazmowym, z dodatkową elektrodą zapłonową, odległość przerw międzyelektrodo-
wych w strefie zapłonu wyładowania jest mniejsza niż 1 cm [6]. 

Przy dostatecznie dużej wartości natężenia pola elektrycznego następuje 
przebicie warstwy dielektrycznej w postaci niewielkich kanałów sięgających do 
powierzchni elektrody roboczej. Powstałe wyładowanie iskry elektrycznej jest 
rozdmuchane gazem napływającym z dyszy do komory wyładowczej reaktora. 
Dzięki temu przebicie iskrowe składa się z wielu rozgałęziających się kanałów, 
które wstępnie jonizują znaczny obszar w miejscu zapłonu głównego wyładowania, 
między elektrodami roboczymi. Po przebiciu przerwy międzyelektrodowej, kiedy jej 
rezystancja staje się bardzo mała, napięcie w obszarze wyładowania spada poniżej 
wartości napięcia gaśnięcia, co pociąga za sobą przerwanie wyładowania iskrowego. 
W tym samym momencie napięcie międzyelektrodowe ponownie wzrasta i proces 
powtarza się. Taki cykliczny proces niestety niekorzystnie wpływa na stabilność 
plazmy. Są jednak metody poprawienia zapłonu. Pierwszym, jest zwiększenie czę-
stotliwości napięcia przyłożonego do elektrody zapłonowej, powyżej częstotliwości 
napięć elektrod roboczych (w opatentowanym przez Instytut zintegrowanym układzie 
zasilania wynosi ono 150 Hz). Drugą metodą jest zmiana układu zapłonowego na 
układ złożony z dwóch elektrod zapłonowych. Doprowadzone jest do nich napięcie 
z oddzielnego toru zasilania nie uzależnione zmianami obciążenia toru elektrod ro-
boczych, może także pracować na wyższych częstotliwościach. Miedzy elektrodami 
zapłonowymi ciągle występuje iskrowy kanał wyładowania, który poprzez nawiew 
gazu roboczego z dyszy przenosi się w obszar elektrod roboczych, jonizując go 
nieprzerwanie [6, 10].

Rys. 2. Instalacja reaktora plazmowego GlidArc w Instytucie Podstaw Elektrotechniki 
i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej, zdjęcie instalacji oraz pracującego reaktora
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Początkowe wyładowanie pomiędzy elektrodami roboczymi następuje w miejscu 
największego zbliżenia się elektrod. Z chwilą zamknięcia się kanału iskry elektrycz-
nej między elektrodami roboczymi, wzrasta moc dostarczana do wyładowania. Przy 
wzroście mocy źródła prądu kanały iskrowe rozszerzają się w szerokie pasma i wyła-
dowanie przechodzi w tzw. zagęszczone wyładowanie iskrowe. Przy dalszym wzroście 
mocy źródła wyładowanie przekształca się w łuk elektryczny, który początkowo jest 
łukiem krótkim, znajdującym się w równowadze termodynamicznej. Pod wpływem 
przepływającego przez komorę wyładowczą gazu następuje unoszenie kolumny łu-
kowej. Wyładowanie ślizga się wzdłuż elektrod i jest podtrzymywane przy znacznie 
niższym napięciu niż wymagane do zapłonu. Kolumna przesuwa się aż do miejsca, 
w którym następuje jej zgaszenie. Towarzyszy temu kilkukrotny wzrost długości 
i objętości wyładowania, które ma cechy łuku długiego. Równocześnie następuje 
obniżenie temperatury ośrodka gazowego wewnątrz kolumny łukowej i przejście do 
fazy nierównowagowej. Zgaszenie wyładowania następuje, gdy energia dostarczana 
ze źródła nie jest w stanie kompensować strat energetycznych rozszerzającego się 
wyładowania. Po zgaszeniu wyładowania w strefie gaśnięcia, łuk odbudowuje się 
natychmiast w strefie zapłonu i rozpoczyna się kolejny cykl pracy reaktora [6].

Rys. 3. Prezentacja cyklu pracy reaktora plazmowego ze ślizgającym się wyładowaniem

Poprzez zmianę geometrii reaktora, składu gazu roboczego oraz parametrów zasi-
lania można wpływać na parametry elektryczne i termiczne wyładowania w komorze 
wyładowczej reaktora plazmowego. Wpływając na moc wyładowania, temperaturę 
generowanej plazmy, stopień jonizacji gazu, skład chemiczny atmosfery można, z kolei, 
kształtować parametry technologiczne prowadzonego procesu plazmowego. 

BADANIA EMISJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Występujące w środowisku promieniowanie elektromagnetyczne generowane jest 
przez różne źródła, m.in. energetyczne linie przesyłowe, nadajniki radiowe i telewi-
zyjne, nadajniki telefonii komórkowych. Z racji wykorzystywania dużych wartości 
natężenia prądu i napięcia do zainicjowania i utrzymania wyładowań elektrycznych 
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w plazmotronach są one potencjalnymi źródłami emisji elektromagnetycznej do 
środowiska [11].

Ryzyko wynikające z narażenia na działanie pola elektromagnetycznego zależy 
od natężenia działających sił. Aby ocenić potencjalne zagrożenie narażenia w danym 
miejscu, przeprowadzane są symulacje i realizowany jest monitoring emisji elektro-
magnetycznej [3, 5]. 

Występowanie pól elektromagnetycznych należy rozpatrywać w dwóch aspek-
tach: zagrożeń zdrowia (życia) w wyniku bezpośredniego działania pola [1, 2, 3] 
oraz zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem w wyniku wpływu pola 
na urządzenia techniczne (EMC). 

W zakresie ochrony ludzi i środowiska przed polami elektromagnetycznymi, obo-
wiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania 
tych poziomów [1]. Zgodnie z tym rozporządzeniem, w otoczeniu źródeł pól elektro-
magnetycznych określa się dopuszczalne poziomy promieniowania niejonizującego 
w postaci wartości granicznych wielkości fizycznych, które nie powinny być prze-
kroczone w miejscach dostępnych dla ludzi. Z racji pracy reaktora na częstotliwości 
przemysłowej obowiązujące w kraju dopuszczalne poziomy składowej elektrycznej 
i magnetycznej pola zawarto w poniższej tabeli tylko dla częstotliwości 50Hz.

Tabela 1. Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry 
fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, 
dla miejsc dostępnych dla ludności oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagne-
tycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych, 
dla miejsc dostępnych dla ludności [1]

Parametr fizyczny
Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego Składowa elektryczna Składowa 

magnetyczna
1 2 3

50 Hz 10 kV/m 60 A/m (75μT)

Do badań instytutowego reaktora wykorzystano miernik Mashek ESM100 oraz 
komputer z oprogramowaniem Graph ESM100. Miernik ESM100 wyposażony jest w 
izotropowy czujnik pola elektromagnetycznego, który umożliwia wykonanie pomiarów 
zarówno składowej pola elektrycznego jak i składowej magnetycznej w zakresie czę-
stotliwości od 5 do 2000 Hz w trzech kierunkach przestrzennych x,y,z oraz wartości 
wypadkowych E3D, H3D.

Ze względu na tylko badawczy charakter pracy reaktora, czynnikami roboczy-
mi w czasie jego działania były azot, argon, tlen i mieszanina powietrza. Wszystkie 
czynniki były sprężone w butlach, a poprzez układ podawania i regulacji gazów odpo-
wiednio kierowano je do przestrzeni wyładowczej. Wszelkie opary będące wynikiem 
spalania usuwano poprzez układ wyciągowy.
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Pomiary emisji w pierwszym etapie dotyczyły analizy w najbliższym otoczeniu 
komory wyładowczej. Pomiary zrealizowano tylko dla składowej 50Hz. Pomiary 
zrealizowano na kilku wysokościach, mierzonych od podstawy komory wyładowczej. 
Najmniejsze wartości zanotowano u podstawy reaktora – uziemionego, metalowego 
cokołu, natomiast większe na wyższych wysokościach, w których wyładowanie łu-
kowe (plazma) wypełnia znaczną przestrzeń międzyelektrodową. Największe emisje 
obserwowano w okolicach połowy wysokości elektrod roboczych.

W kolejnym etapie przeprowadzono analizę rozkładu emisji w funkcji odległości 
od reaktora. W przypadku natężenia pola elektrycznego widać dynamiczny trend za-
niku pola już w kilkucentymetrowym oddaleniu od komory wyładowczej. Tendencje 
rozkładów są jakościowo zbieżne dla różnych wartości prądu roboczego [6].

Najwyższe wartości natężenia pola elektrycznego zmierzono w najbliższym 
otoczeniu komory wyładowczej, maksymalne wartości sięgały do 3 kV/m. Nato-
miast najwyższe wartości indukcji magnetycznej zaobserwowano nie przy komo-
rze, choć tu tez były wysokie (8 μT) ale w otoczeniu układu zasilania reaktora (do 
15 μT). W odległości dwóch metrów od instalacji uzyskano wartości zawierające się 
w typowym zakresie istniejącego tła elektromagnetycznego w środowisku mieszkal-
nym, biurowym lub lekko uprzemysłowionym (odpowiednio od 0,7 V/m do 6,7 V/m 
dla składowej elektrycznej oraz od 59 nT do 128 nT dla składowej magnetycznej).

Cały układ zasilania reaktora plazmowego, tor roboczy i zapłonowy, wraz z ele-
mentami sterowania i kontroli stanowi przykład instalacji stacjonarnej, którą należy 
poddać regulacjom związanym z kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC) mając 
na względzie zapewnienie jej poprawnego funkcjonowania na europejskim rynku 
wewnętrznym. Wymagania dla instalacji stacjonarnych nie obejmują oznakowania 
CE i konieczności sporządzania deklaracji zgodności WE; jednakże instalacje takie 
muszą jednak spełniać wymagania w zakresie ochrony. Zgodnie z dyrektywą EMC 
z 2004 roku [6, 11] należy zachować ostrożność i dokonywać klasyfikacji każdej 
instalacji indywidualnie.

Graniczne poziomy zaburzeń, jakie dane urządzenia mogą emitować do środowi-
ska w jakim pracują oraz na ile dane urządzenia powinny być odporne na zaburzenia 
emitowane przez inne urządzenia, określają normy. Normy ogólne dotyczące dopusz-
czalnych poziomów emitowanych zaburzeń przewodzonych i wypromieniowywanych 
w różnych środowiskach (mieszkalnych i przemysłowych) to PN-EN 61000-6-3 
i PN-EN 61000-6-4.

Emisje promieniowaną w zagadnieniach kompatybilności elektromagnetycznej 
mierzy się w strefie dalekiej pola wytworzonego przez testowaną instalację. Dzięki 
temu wymiary anten nie są krytycznym parametrem.

Klasyczna metoda pomiaru emisji pola elektromagnetycznego wymaga, by badane 
urządzenie w trakcie pomiarów znajdowało się na wydzielonym obszarze, wolnym od 
zewnętrznych zaburzeń radiowych i nie powodującym odbić fal emitowanych przez 
testowany obiekt [6, 7, 8]. W aspekcie badań instalacji stacjonarnych dopuszcza się 
badania prowadzone w miejscu jej zainstalowania.
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Pomiar emisyjności sprowadza się do określenia natężenia pola elektromagnetycz-
nego na kierunku maksymalnego promieniowania. Głównymi elementami systemu 
pomiarowego był pomiarowy odbiornik zakłóceń ESCI3 firmy Rohde&Schwarz 
oraz zestaw anten pomiarowych (HK116 Biconical Antenna, (30-300MHz), HL223 
Log-Periodic Antenna, (0,3-1 GHz), HF906 Double-Ridged Waveguide Horn An-
tenna (1-3 GHz). Metodę pomiarową oraz zakresy próbkowania ustalono zgodnie ze 
standardem CISPR 16. 

Rys. 4. Układ pomiarowy do badania emisji promieniowanej

Charakterystyka na rysunku 5 przedstawia wartości widma elektromagnetycznego 
przy wyłączonym reaktorze, a czerwona przy pracującym. Zmierzone wartości wy-
raźnie potwierdzają nieliniowy i szerokopasmowy charakter emitowanych zaburzeń, 

Rys. 5. Poziom emisji promieniowanej instalacji reaktora GlidArc w zakresie 30-3000MHz, 
pomiar detektorem AV
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przekraczający dopuszczalne poziomy w odniesieniu do norm EMC. Zmierzona 
emisja wykazuje znaczne wartości pasma radiowego, telewizyjnego, stacji bazowych 
GSM oraz pasma wolnego wi-fi co może być tezą do określenia tylko lokalnej formy 
zaburzenia instalacji (mierzalnej w zakresie kilkunastu-kilkudziesięciu metrów).

Jednocześnie z pomiarami emisji promieniowanej przeprowadza się pomiary zabu-
rzeń przewodzonych w torze zasilania. Badania te mają na celu uzyskanie informacji 
o ewentualnym oddziaływaniu testowanego obiektu na instalacje energetyczną [8].

Do pomiaru zaburzeń w obwodach zasilania stosowane są przede wszystkim sieci 
sztuczne. Ich zadaniem jest stabilizacja warunków pomiarów napięć i prądów zabu-
rzeń w obwodach zewnętrznych dołączanych do badanego obiektu oraz umożliwienie 
połączenia miernika zakłóceń [6, 8].

Rys. 6. Widok na stanowisko badawcze, pomiar przy wykorzystaniu 
sieci sztucznej SMZ 6/50

Sieć sztuczną włączona została szeregowo w obszarze toru zasilania elektrod ro-
boczych, pomiędzy autotransformatorem a transformatorami roboczymi reaktora. Do 
wyprowadzenia sieci podłączony został miernik zakłóceń ESCI3. Przełączając kolejne 
punkty pomiarowe w sieci sztucznej badano zaburzenia w torach L1, L2, L3 i N. 

Uzyskane wyniki są jednoznaczne. Jeżeli chodzi o charakter zmierzonego za-
burzenia, to wyraźnie ma on cechy szerokopasmowe. Nieliniowe i asymetryczne 
obciążenie, jakim charakteryzuje się reaktor plazmowy przekłada się wykładniczo 
na losowy charakter rozkładu emisji. 

Dopuszczalne poziomy napięcia zaburzeń detektorem QP dla urządzeń pracują-
cych w środowisku przemysłowym (klasa A) w zakresie częstotliwości od 0,15 do 
0,5 MHz wynoszą 66 dBμV/m (dla detektora AV), a w zakresie od 0,5 do 30 MHz 
wynoszą 60 dBμV/m (dla AV). Zaprezentowane wyniki (kolor czerwony) wykazują 
znaczne przekroczenia dopuszczalnych poziomów. Jak wykazały praktyczne próby 
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zastosowania klasycznego filtru (bez procedury doboru), wartość tej emisji jest trud-
na do ograniczenia, a układ ciągle zakłóca działanie innych urządzeń w lokalnym 
środowisku. 

PODSUMOWANIE

Źródła plazmy nietermicznej wykorzystywane są w wielu technikach redukcji 
i usuwania związków, mikroorganizmów i materiałów szkodliwych. Aplikacje 
obejmują przede wszystkim redukcję ilości zanieczyszczeń w gazach powstających 
podczas procesów spalania. 

Poddana testom instalacja reaktora plazmowego GlidArc służy wyłącznie do te-
stów i badań. Przeprowadzone badania w zakresie określenia jej wpływu na lokalne 
środowisko elektromagnetyczne nie są jednoznaczne. Pozytywną stroną przeprowa-
dzonej analizy jest informacja o braku przekroczenia dopuszczalnych poziomów 
emisji dla ludzi (pracowników), zarówno w odniesieniu do pola elektrycznego jak 
i magnetycznego. Negatywną jest potwierdzenie zaburzeniowego charakteru w aspekcie 
kompatybilności elektromagnetycznej z otoczeniem. Wynika z tego konieczność za-
stosowania dalszych procedur, które muszą iść dwutorowo i dotyczyć, z jednej strony 
prac nad systemami filtrującymi i ekranującymi, a z drugiej na zapewnieniu ciągłego 
monitorowania emisji elektromagnetycznej.

Rys. 7. Poziom emisji przewodzonej w przewodzie roboczym L2 instalacji reaktora GlidArc 
w zakresie 0,009-30MHz, pomiar detektorem AV, niebieska charakterystyka zaburzenia 

niefiltrowane, czerwona charakterystyka – pomiar w układzie ze zbyt słabym filtrem
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ELECTROMAGNETIC EMISSION OF PLASMA REACTORS “GLIDARC”

Abstract
Industrialization of the country will increase air pollution. This implies the need for dust extrac-
tion and filtering technologies. Specialized technology and equipment, neutralizing hazardous 
emissions are being developed. These include plasma reactors.
This paper will present information about the hazards of the installation of the plasma reactor 
technology GlidArc. That installation can introduce disturbances into the local electromagnetic 
environment. Article present the results of the electromagnetic field emitted by the reactor and 
conducted disturbances introduced intothe system power supply.
Keywords: electromagnetic emission, plasma reactor, GlidArc, EMC.


