Sterilizaèní UV árovka
Attila Csergö
V dobì pandemie bylo rozumné vyhledávat alternativní monosti
dezinfekce a sterilizace kromì doporuèeného chemicko-mechanického èastého mytí rukou.
Jeliko ve druhé polovinì kvìtna skonèil nouzový stav, je pravdìpodobné, e se
postupnì obnoví hromadná doprava a pøesun lidí, a tím pádem se zvìtí riziko pøenosu nákazy. Kromì toho je dobré stále
mít po ruce praktické a levné øeení sterilizace v domácnosti.
Popisované øeení je nejèastìji vyuíváno v chladnièkách, mikrovlnných troubách, suièkách, rùzných sterilizaèních
boxech atd. Díky malému provoznímu
napìtí je ho moné vyuít kdekoliv jako
mobilní sterilizátor.
Jako radioamatér a bastlíø jsem hledal
elektronickou verzi a nael! Sterilizaèní
árovku (budu pouívat slovo árovka
z anglického pøekladu bulb, i kdy se ve
skuteènosti jedná o výbojku), která vyzaøuje UV-C záøení s produkcí ozónu. Staèilo zadat klíèová slova jako: Germicidal,
UV lamp bulb, 254nm ozone, sterilization

Podle popisu prodejcù by vyzaøované
UV-C mìlo zahubit 99 % bakterií v okolí
(ve vzduchu a vodì) bìhem nìkolika sekund, a to tak, e pokodí DNA strukturu
virù, bakterií a jiných mikroorganismù
a tím znemoní jejich rozmnoování. Jedná se o efektivní doplnìk sterilizace, kde
bìné konveèní metody (napø. pouití
chlóru) selhávají.
Na rozdíl od vysokonapìových výbojek má tato árovka bezpeèné malé provozní napìtí kolem 10 V s pøíkonem 3 W
 podle popisu web stránek prodejce èínského webshopu. To nejlepí na této nabídce je, e na Aliexpressu árovka stojí
asi 2 USD vèetnì potovného. Pro porovnání, na Amazonu byla cena dosud vyí
ne 10 USD, a to bez potovného. Osobnì nemám ádné preference, kadý si
mùe vybrat podle svých poadavkù
a zkueností. Pro úplnost uvádím odkaz
na mnou objednaný výrobek [1] (doporuèím variantu s tvorbou ozónu).
Trvalo mìsíc, ne jsem objednané zboí z Èíny ve výborném stavu a bez pokození obdrel. Pøi pouití této árovky
narazíte na dva problémy.

První je, e árovka má závit E17, pro
který jsem u nás nesehnal objímku. Mìl
jsem 3 monosti øeení:
1. Pøipájet dráty pøímo na kontakty árovky.
2. Vyrobit si doèasnou náhradu, a sice
spirálu o prùmìru 18 mm z mìdìného
drátu o prùmìru 1 mm a do této spirály
árovku zaroubovat. Vyvrtal jsem díru
o prùmìru 19 mm do døevìného hranolu (neprovrtal jsem ho po celé délce), do kterého jsem následnì umístil
árovku se spirálou. Volnìjí místa
jsem vyplnil pìnovou fólií, kterou obalil
árovku prodejce. Do spodní èásti jsem
navrtal díru ze strany, a do této díry
jsem zasunul druhý drát, který se dotýká spodního kontaktu. Je stále moné si tuto práci uetøit a na spodní kontakt árovky drát pøipájet.
3. Pro definitivní øeení jsem mezièasem
objednal adaptér z toho samého webshopu [2].
Druhou, a to závanìjí nevýhodou je,
e o této árovce nejsou k dispozici skoro
ádné informace, a ty, které jsou, jsou
èásteènì nesprávné a protichùdné. Proto jsem si myslel, e se jedná o novinku
(a proto ten informaèní chaos), ale pátrání na internetu odhalilo, e árovka se prodává ji 8 let!
ádný datasheet bohuel není k dispozici. Urèitì by byl vítaným spolehlivým zdrojem technické specifikace. Toti ji samotný název árovky se objevuje ve dvou
variantách: LB1000 (resp. modelová øada
GG1000) nebo GTL3 (zdá se, e se lií
jenom chybìjící elektrodou). Struèný pøehled zjitìných údajù je v tab. 1.
Poslal jsem dotaz prodejci ohlednì
upøesnìní technických údajù, ovem ani
prodejce nebyl schopný poskytnout jasné
a pøesné informace, a to ani ty základní,
jako napø. o jaké hodnoty napìtí se vlastnì jedná a zda je potøeba stejnosmìrné
nebo støídavé napájení. Tak jsem zaèal
sám pátrat. Nìco jsem dohledal na internetu, nìco zmìøil a nìco zùstalo stále nevyøeené. Do informaèního chaosu a tem-

noty vneslo svìtlo samotné svìtlo
(pøesnìji výboj) árovky bìhem experimentování a testù.
Není divu, e zklamání pøilo ihned po
pøipojení na zdroj stejnosmìrného napìtí
10 V, které nestaèilo na rozsvícení árovky (ve skuteènosti zapálení výboje). Odbìr se pohyboval kolem 100 mA, z èeho
jsem posoudil, e vlákno bude funkèní.
Postupnì jsem zvìtoval napìtí
z regulovaného stejnosmìrného zdroje,
nad 16 V ji zaèalo havit vlákno a odbìr
stoupnul na 180 mA, ale jetì stále bez
slibovaného UV efektu.
Zapojil jsem do série se árovkou rezistor s odporem 22 Ω a postupnì zvìtoval napìtí dál. Pøi napìtí nad 17 V
a odbìru asi 300 mA se koneènì objevil slabý modrozelený svit na jedné z elektrod,
pøièem napìtí na árovce se ihned zmenilo na 12 V. (Video ukázka [4].)
Z toho se dalo usoudit, e na vyuití
obou elektrod je potøeba støídavé napìtí.
Tím pádem vyuijeme obì elektrody rovnomìrnì a poslouí to i jako prevence
opotøebení jen jedné elektrody. Video
ukázku støídání výboje na elektrodách
vysokorychlostní kamerou najdete pod
odkazem [5].
Postupným navyováním støídavého
napìtí v sérii s pøedøadným rezistorem
z regulovaného zdroje jsem zjistil, e zápalné napìtí se pohybuje lehce nad 12 V
pøi odbìru 180 mA. Jakmile nastane UV
výboj, napìtí se zmení na asi 9,5 V pøi
odbìru 285 mA v pøípadì sériového rezistoru s odporem 32 Ω, resp. na 9 V pøi odbìru 370 mA v pøípadì rezistoru 22 Ω. Aby

Tab. 1. Údaje ke sterilizaèní árovce
Popis z webu prodejcù
Voltage: 10V vs. 17V vs. Pipe voltage: 9.5-13V
Current: 300mA
Power: 3W vs. 3.5 Watt UV-C
UVC illumination: 450um / cm2
UV density: 254nm 30cm, > 30 Wicm2
Effective sterilization range: 1 m3
Life time: 9000h
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Pøeklad a poznámky
Napìtí: prodejci uvádìjí rùzné údaje, není jasné, co z toho platí.
Proud.
Rozdílné hodnoty, natìstí jenom o 0,5 W.
Osvit: nesmyslný rozmìr i samotná hodnota vlnové délky 450 µm.
UV hustota: kombinace nesouvisejících rozmìrù a pøeklep. Výkon se uvádí
jako W/m2, resp. W/cm2, nebo èastìji jako J/m2.
Úèinný sterilizaèní rozsah  podle udaného rozmìru by to mìl být objem.
ivotnost. Tìko uvìøitelný údaj 9000 h, blíí se tøídì LED árovek. Prakticky
to znamená celoroèní trvalý provoz, pøièem prodejce doporuèuje mìnit
árovku kadých 6 a 8 mìsícù v závislosti na pouití.
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Obr. 1. Detail vlákna árovky
nám árovka vydrela déle, doporuèuji
vìtí odpor sériového rezistoru kolem
30 Ω.

Zapojení v praxi
Nedoporuèuji líné øeení provozu na
síové napìtí s pøedøadným kondenzátorem, i kdy to nìkteøí prodejci uvádìjí na
svých web stránkách, a to zapojením kondenzátoru 425J400V (420 nF/400 V) do
série se árovkou. Pokles napìtí po zapálení výboje a náhodné napìové pièky
v síti výraznì zkrátí ivotnost árovky.
Kromì toho to ji nebude tak bezpeèné
øeení, jeliko árovku galvanicky spojíme se sítí.
Preferuji bezpeèí nad pohodlností,
a proto jsem pouil malý transformátor
ze uplíkové zásoby s napìtím 18 V AC
a v sérii k nìmu 32Ω rezistor. Takto je árovka galvanicky oddìlena od sítì a vyuívá i bezpeèné malé napìtí kolem 10 V.
Na obr. 2 je vidìt vývojové improvizované
zapojení za úèelem testù a mìøení.
Chceme-li vyrobit pøenosnou variantu,
staèí pøipojit DC/AC pøevodník, a takto
mùeme provozovat sterilizaci prakticky
kdekoliv a hlavnì bezpeènì z dobíjecích
akumulátorù nebo powerbanky.

Nastal èas na rekapitulaci
Princip fungování spoèívá ve speciální úpravì povrchu havicích spirál (okem
viditelné v délce asi 3 mm), které pøi urèité teplotì zaènou vyzaøovat elektrony,
a v blízkosti rtuti (tøetí elektroda) nastane
UV výboj, tzv. zapálení.

Pøi práci pamatujme, e UV-C záøení
(a vechny vlnové délky pod 280 nm) jsou
velmi agresivní a prokazatelnì zhoubné
(karcinogenní) pro vechny ivé organismy. Hloubka penetrace pletivy a tkánìmi ivých organismù narùstá s klesající
vlnovou délkou. UV-C záøení ji zaèíná být
ionizující.
Jakmile se mi povedlo árovku zprovoznit, jsem s ní celkovì spokojený,
a z mého pohledu má výborný pomìr uitek vs. cena. Proto si myslím, e by byla
koda nevìdìt o této monosti, a tak moná pøispìju tímto èlánkem k irímu vyuití tohoto øeení a tím pádem i k pevnìjímu zdraví naich ètenáøù.

Praktické rady a doporuèení
Ozón O3 je jeden z nejsilnìjích oxidantù, tj. desinfekèních látek. Vzniká pøi
bìném jiskøení (i pøi provozu plazmového VN Tesla reproduktoru), nebo pøi dopadu UV-C záøení na dvojatomovou molekulu kyslíku O2.
Samotný ozón je nestabilní, tj. rozkládá se na obyèejnou molekulu kyslíku O2
a na jednoatomový O1, extrémnì reagenèní, tzv. nasycený kyslík. Po styku s oxidovatelnými látkami, je rozklad velmi rychlý
i pøi nízkých teplotách. (Napøíklad v závislosti od mnoství mikroorganismù ve
vodì je 600× a 3000× úèinnìjí ne
chlór!)
Mikroorganismy si na ozón nedokáí
vytvoøit imunitu, na rozdíl od klasických
chemických látek. Ozón naruuje membrány bakteriálních bunìk (oxidací fosfolipidù a lipoproteinù), zabraòuje buòkovému rùstu hub a reprodukci virù. Ozón
zlikviduje i ty spory plísní, které jsou ve
vzduchu.
Zápach ozónu je cítit i v 500tisícovém øedìní a lidský nos ucítí ji 0,01ppm
(milióntina èásti) koncentraci (desetina
miliardy!). Ozónová koncentrace pod
0,01 ppm nemá kodlivý úèinek na lidský
organismus ani po 10hodinovém úèinku.
Pamatujme, e je zakázané ozón pouívat v pøítomnosti ivého organismu. Pøi
desinfekci je potøebné odstranit z místnosti
vechny ivé organismy (lidi, domácí zvíøata, kvìtiny, a pro jistotu i volnì uloené
potraviny a pití (pokud nejsou v pùvodním
balení nebo v chladnièce).

Obr. 2. Vývojové improvizované zapojení
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Ozón takté odstraòuje i nepøíjemné
zápachy a napomáhá obnovit mikroklima
domácnosti, které má prùbìnì vliv na ná
dýchací a imunitní systém, a takté výraznì ovlivòuje kvalitu spánku.
Èitìní ozónem je plnì ekologický proces bez pouívání chemikálií pomocí generátoru ozónu. Na konci procesu se ozón
promìní na kyslík, a tak v místnosti nezùstane ádná látka kodlivá pro organismus, a teoreticky po pouití ozónu se
mùe místnost pouívat témìø okamitì.
Ale pro jistotu postupujme podle následujících krokù:
• Ozón je tìí ne vzduch, tudí proudí
smìrem dolù. Proto je ideální pøístroj
umístit do vyí polohy, napø. na idli
nebo stùl.
• Pokud je v místnosti klimatizace, doporuèuje se nastavit vnitøní okruh cirkulace vzduchu, a tím zlikvidujeme patogeny i v klimatizaci.
• Po zapnutí árovky ihned opusme
místnost!
• Po 30 minutách (60 minut pro pokoje
kolem 50 m2 plochy) árovku vypneme
a minimálnì 30 minut nevstupujme do
místnosti. Následnì místnost poøádnì
vyvìtráme a a pak mùeme znovu prostor znovu pouívat. Je moné, e jetì nìkolik dnù budeme cítit ozón, ale pro
ivý organismus ji není kodlivý.
• Doporuèuje se kadé 2 a 3 mìsíce tento proces desinfekce zopakovat.
• Doplnìním obvodu o malý ventilátor nìkolikanásobnì navýíme rozptyl ozónu,
tj. úèinnost zapojení  viz obr. 3.
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Obr. 3. Sestava s ventilátorem
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