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Senzor na bázi oxidu zirkonièitého
pro mìøení obsahu kyslíku a
Milan Køí

Ji dlouhou dobu jsou senzory na bázi oxidu
zirkonièitého pouívány pro stanovení obsahu kyslíku v plynech. Mnohé aplikace v rùzných oblastech prokázaly, e zirkonové senzory jsou vhodné i pro zneèitìné a horké
plyny. Zirkonové senzory je moné vyuít
i k mìøení vlhkosti. Pøi této aplikaci se vyuívá efekt, kdy molekuly vodní páry vytìsòují z plynu molekuly kyslíku. Tím klesá ve
smìsi vzduchu a vodních par parciální tlak
kyslíku, èím se mìní i vodivost oxidu zirkonièitého. Èidla tohoto druhu ale potøebují
jako srovnávací signál referenèní plyn,
se kterým je mìøený plyn srovnáván.
V tomto èlánku je pøedstavena nová mìøicí
metoda, která øeí známé nedostatky mìøení
vlhkosti pomocí senzoru z oxidu zirkonièitého a souèasnì vyuívá pøednosti tohoto principu, tedy dlouhodobou stabilitu a malou citlivost na ruivé vlivy.

Úvod
Oxid zirkonièitý, ZrO2, vznikne pøi íhání
hydrátu oxidu zirkonièitého nebo zirkoniových solí. Je to tvrdý, bílý, ve vodì nerozpustný práek. Teplota tavení je mimoøádnì
vysoká: +2 700 °C. Pomocí látek sniujících
bod tání, resp. podporujících tavení (mineralizátory), je moné oxid zahøátím pøevést na
mikroskopické, tetragonální krystaly (pøírodní oxid zirkonièitý je jednoklonný).
Oxid zirkonièitý jako pevný elektrolyt je
obvykle stabilizován vápníkem, ytriem nebo
oxidem hoøeènatým. Pøidávaný stabilizátor
mj. vylepuje mechanické vlastnosti i stabilitu pøi zmìnách teploty.
Pro mìøení obsahu kyslíku je vak rozhodující jiná vlastnost stabilizátoru. V krystalické møíce oxidu zirkonièitého vzniknou
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Obr. 1. Princip funkce èidla s mezním proudem

pøidáním stabilizátoru prázdná místa, v nich
jsou pøi vyích teplotách transportovány kyslíkové ionty. Tento mechanismus je obdobný
jako vedení náboje v polovodièích.
Uvedený efekt, tedy elektrická vodivost
kyslíkových iontù ve haveném, stabilizovaném oxidu zirkonièitém, se komerènì vyuívá ji od roku 1965.
Rozliují se, podle uspoøádání, tøi rozdílné varianty.

2. Princip funkce èidla s mezním proudem
Je-li na obì elektrody pøivedeno urèité napìtí (obr. 1), zaène od anody ke katodì téci
elektrický proud, pøedstavovaný pohybem kyslíkových iontù (O2) v oxidu zirkonièitém. Tím
klesá parciální tlak kyslíku uvnitø pouzdra.
V dùsledku toho difundují podle Fickova zákona molekuly kyslíku do pouzdra èidla pøes
difuzní otvor ve víèku. Je-li èerpací efekt vìt-

1. Potenciometrický senzor
z pevného elektrolytu, (ZrO 2 (Y2O3)
Senzor z pevného elektrolytu je spojen
s elektrodami, které mají dobrý kontakt s keramikou (elektrolytem) a souèasnì musí
umonit neomezený prùchod plynu. V praxi
bývají pouívány porézní vrstvy platiny. Jeli keramika z oxidu zirkonièitého rozhavena na vysokou teplotu (více ne 600 °C) a obì
elektrody jsou umístìny v plynech s rùzným
parciálním tlakem kyslíku, nastane pohyb
kyslíkových iontù, který na uvedených elektrodách vyvolá rozdíl potenciálù.
Toto napìtí, které se pohybuje v rozsahu
milivoltù, je tím vyí, èím vìtí je rozdíl parciálních tlakù kyslíku mezi mìøeným plynem
(na jedné stranì senzoru) a vztaným  referenèním plynem (na druhé stranì senzoru).
Tato vlastnost, vyuitá jako mìøicí princip,
umoòuje stanovit i nejmení stopové koncentrace kyslíku. Je dokonce moné stanovit
i kyslík chemický vázaný. Napìtí na èidle je
kromì efektu zpùsobeného transportem kyslíkových iontù závislé také na teplotì. Teplotní koeficient ale není pro výsledek mìøení
rozhodujícím èinitelem. Pøi znalosti teploty
èidla a koncentrace kyslíku jednoho z obou
porovnávaných plynù mùe být hledaný obsah kyslíku mìøeného plynu snadno vypoèten.
Jako referenèní plyn bývá v praxi skoro
vdy vyuívána koncentrace kyslíku ve
vzduchu. Obsahu kyslíku mìøeného plynu
se poèítá podle Nernstenova zákona. Napìtí na elektrodách se vypoète podle rovnice:
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teoretické napìtí èidla,
molární plynová konstanta,
absolutní teplota,
valence O2 (má hodnotu 4),
Faradayova konstanta,
parciální tlak kyslíku mìøeného plynu,
parciální tlak kyslíku referenèního plynu.
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Obr. 2. Závislost napìtí a proudu i u èidla
s mezním proudem
í ne plynná difuze kyslíku difuzním otvorem, je difuze definována jako prùtok kyslíku
otvorem. Vzniká nasycený proud. Tento proud
je oznaèován také jako mezní proud. Mezní
proud je v ustáleném stavu nezávislý na atmosférickém tlaku. Mnohem více je závislý na
koeficientu difuze kyslíku, pøi dané teplotì
a parciálním tlaku kyslíku. Závislost na parciálním tlaku v ustáleném stavu mùe být experimentálnì zmìøena. Závislost na teplotì musí
být poèetnì anebo kompenzaènì korigována.
Výhody tohoto snímaèe jsou:
n nízká pracovní teplota (pod 500 °C),
n není nutný referenèní plyn,
n vìtí rozsah mìøených koncentrací (0,1 a
95 % O2),
n miniaturní rozmìry i malá hmotnost (0,2 g),
n dlouhodobá stabilita (více ne tøi roky).
Na obr. 2 se zóna proudového omezení
v suchém vzduchu jeví jako jediný konstantní úsek na køivce, ale ve vlhkém vzduchu se
projevuje v podobì dvou rùzných konstantních úsekù (obr. 3). Omezení proudu ve vlhkém vzduchu se v oblasti A projevuje nií
hodnotou ne v suchém vzduchu. Pøíèinou je
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skuteènost, e ve vlhkém vzduchu je parciální tlak kyslíku nií ne ve vzduchu suchém.
Je to dùsledkem pøítomnosti vodních par, které kyslík vytlaèily.
Naopak v oblasti B leí hodnota mezního
proudu vlhkého vzduchu výe ne ve vzduchu suchém. Tento efekt vzniká tím, e roste
koncentrace kyslíku v atmosféøe. Tento jev je
vyvolaný elektrochemickým rozkladem vodní
páry, který zpùsobuje vytvoøení dalích kyslíkových iontù.
Aby bylo moné správnì porozumìt funkci senzoru s mezním proudem, je dùleitý teoretický výklad a matematické posouzení
elektrického napìtí nutného pro rozklad vody
(Eo). K tomu je urèena øada rovnic. Jejich
odvození a podrobný rozbor pøesahují rámec
tohoto èlánku. Uveïme proto jen výsledek:
napø. pro teplotu 673 K (= 400 °C) vychází
teoretická hodnota Eo = 1,09 V. Protoe ale
reálný senzor zpùsobí dílèí napìovou ztrátu,
která ovlivní polarizaci elektrod, je koneèná
hodnota rozkladného napìtí vyí.
Na obr. 3 jsou zobrazeny charakteristické
køivky závislosti napìtí a proudu èidla haveného na +400 °C pøi teplotì vzorku 80 °C
pro rozdílné hodnoty relativní vlhkosti. Obrázek jasnì ukazuje vdy dva stupnì, tedy
rozdílné oblasti mezního proudu, jejich rùzná velikost je podmínìna rozdílnými hodnotami vlhkosti vzorku.
Pøi mìøení vlhkosti tímto senzorem lze
pozorovat tyto ètyøi dìje:
1. difuze vodní páry difuzním otvorem,
2. elektrochemický rozklad vody na katodì
( H2O + 2e → H2 + O2),
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Obr. 3. Výstupní napìtí a proud èidla haveného na +400 °C pøi teplotì vzorku 80 °C
pro rozdílné hodnoty relativní vlhkosti
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3. Konstrukce a funkce duálního senzoru
s oxidem zirkonièitým
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mìrový model, lze závislosti popsat pøíslunou rovnicí. Vychází se pøi tom z pøedpokladu, e uvnitø èidla se nemìní tlak. Pøi tìchto
podmínkách jsou matematickou rovnicí urèeny postupy výpoètù jednotlivých difuzních
tokù. Detailní popis modelu difuze není pøedmìtem tohoto èlánku a zájemci se mohou
obrátit na autora, který jim poskytne detailnìjí informace.
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klesá parciální tlak kyslíku nejen z dùvodu
uvolnìní vodní páry. Také v mnoha jiných
výrobních procesech vznikají plyny, které,
nejsou-li mìøicí metodou zohlednìny, zpùsobí, e pøi stanovení obsahu vodních par pouze ze zjitìné hodnoty obsahu kyslíku vznikají chybné interpretace skuteèného stavu.
Naopak pouitím metody proudové diference u èidla z oxidu zirkonièitého jsou chybná mìøení zcela vylouèena.
Pro dosaení optimálních parametrù mìøicí cely urèené pro kombinované mìøení kys-
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Obr. 4. Schéma konstrukèního uspoøádání duální mìøicí cely zirkonièitého èidla Hygrophil Z
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3. difuze kyslíkových iontù pøes pevné tìleso elektrolytu,
4. oxidace na anodì (2O2 → O2 + 4e).
Vyjde-li se ze skuteènosti, e difuze vodní páry postupuje podle shodného Fickova
zákona jako difuze kyslíku, je moné konstatovat, e reakce è. 1, uvedená na poèátku,
je urèena prùtokem. Za tohoto pøedpokladu
lze dále odvodit teorii pro mezní proud IL2, tj.
proud v druhé úrovni proudového omezení.
Vytvoøí-li se pro difuzi kyslíku a vodní
páry difuzním otvorem kontinuální jednoroz-

Jak ji bylo v èlánku popsáno, je moné, pøi
pouití metody dvou samostatných oblastí konstantního proudu, mìøit na jedné stranì absolutní parciální tlak kyslíku ve vzorku plynu a na
druhé stranì, zvýením elektrického napìtí,
dosáhnout rozkladu pøítomné vodní páry a získat tak v druhé oblasti mìøitelnou koncentraci
jak kyslíku, tak i vodní páry. Tím je moné korigovat vytlaèení kyslíku z objemové jednotky mìøeného plynu zpùsobené jinými plyny.
Jako názorný pøíklad specifické problematiky mìøení vlhkosti pomocí dopoètu ke zjitìné hodnotì koncentrace kyslíku slouí spalovací proces. Jak je známo, právì pøi nìm
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líku a vodních par je ale nutné dodret nìkteré základní technické podmínky.
Jak lze matematicky dokumentovat, je hodnota limitního proudu IL závislá na souèiniteli
difuze a tak pøímo i na teplotì èidla. Vodivost
vlivem kyslíkových iontù vzniká pouze pøi
dosaení potøebné provozní teploty.
Pøitom vak nastavení rùzných hodnot provozního napìtí na èidle zpùsobuje dosti dlouhý a obtíný pøechodový dìj, jen vyaduje
urèitou dobu ustálení. Tyto procesy jsou velmi obtínì kontrolovatelné zvlá pøi vyích
hodnotách vlhkosti mìøeného plynu (silný
pøekmit mùe vést a k pokození mìøicí cely
senzoru). Dalí nevýhodou takovéhoto detekèního zaøízení je obrovské èasové zpodìní, vyvolané kmitáním hodnot a nutností
èekat na ustálený stav.
Firma Bartec, nositel ochranné známky
Ultrakust, se proto rozhodla vyvinout takový
mìøicí prvek, který uvedené obtíe a nevýhody nejene obchází, ale dokonce z nich èiní
výraznou výhodu.
Patentovaná termoregulaèní duální mìøicí cela pro kombinované mìøení vlhkosti
i obsahu kyslíku je schematicky zobrazena na
obr. 4.
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Mìøený plyn vstupuje do nitra mìøicí cely
pøes kombinované porézní filtry tvoøící vnìjí
plá senzoru. Výkonné havení s vlastní regulací zajiuje uvnitø senzoru stálou teplotu.
Zabudovaný snímaè nepøetritì sleduje teplotu, která je nastavena a udrována tak, aby byla
vdy vyí, ne je teplota v mìøeném procesu,
tedy teplota mìøeného vzorku plynu.
Prostup plynu konvekcí a je tak malý, e
z hlediska topného výkonu nezpùsobuje obtíe a nevytváøí poadavky napø. na doplòující regulaci.
K dispozici jsou èidla urèená pro trvalé
pouití v provozech s teplotou mìøeného
média a +300 °C. Èidlo je ale moné vyuít
i pro vyí teploty. Pro tento úèel se pomocí
vhodného odsávacího zaøízení pøivede na èidlo velmi malé mnoství plynu ochlazené na
maximálnì pøípustnou teplotu èidla.
V temperovaném vnitøním prostoru snímaèe jsou umístìny dvì mìøicí cely na bázi pevného zirkonièitého elektrolytu. Kadý z tìchto
základních prvkù senzoru, pracujících metodou limitního proudu, je opatøen platinovým
havením, které temperuje oxid zirkonièitý
na teplotu potøebnou pro pohyb kyslíkových
iontù. Pøedehøátý mìøený plyn prostupuje difuzními otvory do vnitøního prostoru kadé
z mìøicích cel.
Zatímco v jedné mìøicí cele je na elektrolyt pøivedeno napìtí, které je nií ne disociaèní napìtí vodní páry (U1), a je generován
mezní proud IL1, jej lze vztáhnout na parciální tlak kyslíku v mìøeném plynu, je v druhé
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mìøící cele pøivedeno na elektrolyt takové
napìtí (U2), které je vyí ne disociaèní napìtí vodní páry, a vyvolává tedy druhý typ
mezního proudu IL2. Tento proud pak odpovídá koncentraci kyslíku vzniklé jak z pùvodního mnoství, tak doplnìné o ionty disociované vodní páry. Je samozøejmé, e hodnoty
IL2 budou vyí ne hodnoty proudu IL1.
Patentovaná mylenka realizovaná v mìøicím èidle, toti e obì pro výsledek rozhodující velièiny jsou mìøeny simultánnì, znamená, e bylo dosaeno velmi rychlé odezvy
v celém mìøicím zaøízení. Rychlost reakce je
taková, e jsou registrovány i velmi krátkodobé zmìny v hodnotách koncentrace kyslíku
a vodních par. Pøi mìøení rychlosti reakce Hygrophilu Z bylo zjitìno toto: pøi skoku vlhkosti z hodnoty +15 °C na hodnotu +60 °C rosného bodu bylo dosaeno hodnoty t90 v èasovém
intervalu nìkolika sekund, hodnota t99 byla získána v èase kratím ne jedna minuta.

Výstupní signál, rozhraní
Aby bylo moné mìøené signály vyuít
pøímo v prùmyslových procesech standardním zpùsobem, jsou pomocí zabudovaného
mikroprocesoru pøevádìny na bìnì zpracovatelný analogový proudový signál 0/4 a
20 mA. Pøístroj navíc nabízí nìkolik základních vlhkostních velièin, ze kterých je moné jednoduchou programovací operací vybrat optimální velièinu podle potøeb uivatele.
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Oblasti pouití
Jak ji bylo uvedeno, konfigurace èidla
umoòuje pouít jej v prostøedí s teplotou
dosahující a +300 °C. Protoe senzor detekuje jak kyslík, tak i disociovaný kyslík
z vodní páry, je pouitelný a do 95 % (objemových) obsahu kyslíku.
Pøi tlaku 1 013 hPa je mìøitelný rosný bod
a do asi 98 °C. V tomto pøípadì je podíl kyslíku pøiblinì jen 1,46 % v/v a v této oblasti
jsou v podstatì vylouèena chybná mìøení zpùsobená cizími plyny. Vypnutím druhého èidla,
urèeného pro mìøení parciálního tlaku èistého
kyslíku, lze dosáhnout mìøitelné vlhkosti a
do hodnoty 100 °C DT. V tomto pøípadì lze
z pøísluné tabulky vlhkostí èíst, e podle Daltonova zákona pøi 1 013 hPa a teplotì rosného
bodu 100 °C je v objemu vzorku pøítomna pouze vodní pára, ale ji ádný jiný plyn.
Hlavní oblastí vyuití senzoru jsou suárny
veho druhu. Vyuívá se vysoká tepelná odolnost senzoru a pøesnost mìøení lepí ne jedno
objemové procento vodní páry. Optimalizací
suicího procesu a kontinuálním sledováním
podílu vlhka v odvádìném vzduchu je dosahováno na jedné stranì zvýení kvality produkce,
na druhé stranì vysokých energetických úspor.
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