
Ćwiczenie 1. 

Dozymetria kalorymetryczna w reaktorze sonochemicznym

Celem  ćwiczenia jest  wyznaczenie  mocy  ultradźwięków  w  reaktorze  sonochemicznym  i
porównanie  uzyskanej  wartości  z  mocą  prądu  zmiennego  zużywanego  przez  przetwornik
generujący ultradźwięki. Z porównania tych wielkości można obliczyć sprawność reaktora, tj.
stosunek mocy emitowanych ultradźwięków do mocy zużytej energii elektrycznej. 

Sprzęt i odczynniki:

1. Reaktor sonochemiczny z przetwornikiem o częstotliwości 360 kHz

2. Generator i wzmacniacz prądu zmiennego z miernikiem mocy elektrycznej

3. Termometr z podziałką 0.1 ºC o zakresie 0 – 50 ºC

4. Stoper

5. Cylinder miarowy 500 ml

6. Zlewka 1000 ml

7. Woda specjalnie oczyszczona – około 4 l

Wprowadzenie

Aby móc opisywać przemiany sonochemiczne nie tylko jakościowo, ale i ilościowo (co ma
podstawowe  znaczenie  przy  badaniu  tychże  przemian),  potrzebna  jest  znajomość  mocy
ultradźwięków powstających w reaktorze sonochemicznym. Znając ilość energii wydzieloną
w układzie w określonym czasie (E) i np. liczbę moli (n) powstałego w tym czasie produktu
reakcji sonochemicznej można w sposób ścisły określić wydajność tworzenia tego produktu
jako:

G(produkt) = n / E (jednostka: mol/J) (1)

Tylko bardzo mała część energii niesionej przez ultradźwięki ulega w sposób trwały zamianie
na  energię  wiązań  chemicznych  w  wyniku  reakcji  sonochemicznych.  Trwałe  produkty
powstają z wydajnościami rzędu G  1 × 10-9 mol/J. Molowa energia tworzenia np. nadtlenku
wodoru z dwu cząsteczek wody wynosi około 350 kJ/mol. Zatem pochłonięciu przez roztwór 
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wodny układ 1 J energii ultradźwięków towarzyszy związanie 1 × 10-9 mol × 350 kJ/mol =
0.35  mJ  energii  w  postaci  wiązań  chemicznych,  zakładając  że  nadtlenek  wodoru  jest
głównym trwałym produktem sonolizy wody. Pozostała część energii wydziela się ostatecznie
na sposób ciepła (swój udział mają tu „gorące” pęcherzyki gazu a także siły tarcia między
poruszającymi się względem siebie ze znacznymi gradientami prędkości elementy objętości
cieczy). Dlatego wydzielająca się w reaktorze energia cieplna jest bardzo dobrą miarą energii
ultradźwięków.

Wydzielone w określonym czasie ciepło można określić na podstawie zmiany temperatury
układu, pod warunkiem że :

1) znamy pojemność cieplną układu K, i 

2) układ jest izolowany termicznie od otoczenia

Q = T / K (2)

Ponieważ reaktor sonochemiczny NIE JEST kalorymetrem, możliwości spełnienia drugiego
warunku  są  ograniczone.  Aby  ograniczyć  straty  ciepła,  należy  opróżnić  z  cieczy  płaszcz
chłodzący  reaktora  (warstwa  powietrza  między  wewnętrznymi  i  zewnętrznymi  szklanymi
ścianami  reaktora  pełni  wówczas  rolę  izolatora),  a  samo  doświadczenie  powinno  trwać
możliwie  krótko.  Ponadto  procedura  obliczeniowa  (patrz  poniżej)  powinna  uwzględniać
poprawki na straty ciepła.

Pojemność cieplną układu można wyznaczyć na dwa sposoby – doświadczalnie (Wariant I) 
lub na podstawie właściwej pojemności cieplnej cieczy wypełniającej układ (Wariant II).

Jeśli  działanie  ultradźwięków  w  czasie  t  powoduje  wzrost  temperatury  układu  o  T
(uwzględniając  poprawki  na  straty  ciepła),  a  K  jest  pojemnością  cieplną  układu,  to  moc
ultradźwięków jest równa:

PU = T / (K  t) (3)

Jak ma się ta moc do mocy prądu elektrycznego zużywanego przez reaktor, a ściślej przez
przetwornik piezoelektryczny ?

Generator wytwarza prąd zmienny o częstotliwości w przybliżeniu zgodnej z częstotliwością
rezonansową płytki materiału piezoelektrycznego w przetworniku. Prąd ten jest wzmacniany
przez wzmacniacz i wysłany do przetwornika. Jeśliby częstotliwość prądu znacznie różniła
się od częstotliwości rezonansowej, płytka piezoelektryka nie byłaby pobudzana do drgań,
przetwornik nie pochłaniałby energii  elektrycznej  i  fala  prądu zmiennego powracałaby do
wzmacniacza  –  efektywnie  moc  „wysłana”  równałaby  się  mocy  „odbitej”.  Jeśli  jednak
częstotliwość fal byłaby równa lub bliska częstotliwości rezonansowej, przetwornik będzie
pochłaniał  energię  elektryczną,  zużywając  ją,  w głównej  mierze,  na pobudzanie  do drgań
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mechanicznych  płytki  dielektryka.  Amplituda  fali  „odbitej”  byłaby  znacznie  mniejsza  niż
„wysłanej”, a zatem znaczna cześć energii elektrycznej wysyłanej przez wzmacniacz byłaby
zużywana  przez  przetwornik.  Stosunek  tej  faktycznie  zużytej  przez  przetwornik  energii
elektrycznej  do czasu, w którym została zużyta,  nazwijmy mocą elektryczną przetwornika
(PP).  Wzmacniacz  używany  w naszych  doświadczeniach  jest  tak  skonstruowany, by  moc
elektryczną  przetwornika  można  było  automatycznie  utrzymywać  na  z  góry  zadanym
poziomie i jednocześnie kontrolować jej wartość w sposób ciągły za pomocą miernika mocy.

Nie  cała  ilość  energii  elektrycznej  zużywana  przez  przetwornik  ulega  przekształceniu  w
energię  ultradźwięków. Część  energii  jest  tracona  m.in.  ze  względu  na  opór  elektryczny
elementów przewodzących prąd czy też wskutek nagrzewania się części ruchomych (płytka,
elektrody, elementy zamocowania).  Zatem moc ultradźwięków (PU) jest mniejsza od mocy
elektrycznej przetwornika (PP). Zdefiniujmy sprawność reaktora jako

S = (PU/ PP)  100 % (4)

Doświadczalne wyznaczenie sprawności reaktora pozwoliłoby, dla późniejszych doświadczeń
sonochemicznych,  obliczać  w  prosty  sposób  moc  ultradźwięków  na  podstawie  mocy
elektrycznej przekształtnika odczytywanej bezpośrednio z miernika. 

Wykonanie ćwiczenia

1) Uruchom urządzenie do wytwarzania specjalnie oczyszczonej wody i napełnij przenośny 
zbiornik około 4 litrami tej wody

2) Zapoznaj się z budową i obsługą reaktora sonochemicznego, a także z zasadami BHP 
dotyczącymi pracy z reaktorem

3) Sprawdź, czy szklany korpus reaktora jest prawidłowo przymocowany do podstawy i czy 
przełącznik częstotliwości w podstawie reaktora znajduje się w pozycji odpowiadającej 
częstotliwości 360 kHz

4) Za pomocą cylindra miarowego odmierz 500 ml oczyszczonej wody i napełnij nią reaktor

5) Zamocuj pokrywę reaktora

6) Zamocuj termometr na statywie i przez otwór w pokrywie zanurz bańkę termometru w 
wodzie wypełniającej reaktor, mniej więcej w połowie jego wysokości

7) Podłącz przewód zasilający do przetwornika

8) Włącz generator i sprawdź, czy ustawiona częstotliwość wynosi 360 kHz

9) Ustaw zadaną moc elektryczną przetwornika na 100 W

10) Dokonaj pierwszego odczytu temperatury wody (z dokładnością do 0.1 ºC) i jednocześnie 
włącz stoper
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11) Kolejne odczyty temperatury wykonuj co 30 sekund.

12) Po odczycie odpowiadającym 4½ minuty podnieś termometr na statywie tak by nie był 
zanurzony w wodzie i w chwili odpowiadającej równo 5 minutom włącz przetwornik 
(przycisk ON na generatorze)

13) W chwili odpowiadającej równo 10 minutom wyłącz przetwornik (przycisk OFF na 
generatorze), zanurz termometr i dla 10½ minuty odczytaj temperaturę

14) Odczytuj temperaturę co 30 sekund aż do czasu odpowiadającemu 18 minutom od 
rozpoczęcia doświadczenia.

15) Odłącz przewód zasilający od przetwornika

16) Zdejmij pokrywę reaktora

17) Ostrożnie trzymając oburącz korpus reaktora wylej wodę do zlewki.

18) Pomiar (punkty 4-17) powtórz jeszcze dwukrotnie dla mocy elektrycznej 100 W, a 
następnie wykonaj po jednym pomiarze dla mocy 75 W, 50 W i 25 W.

19) Wyznacz (Wariant I) lub oblicz (Wariant II) pojemność cieplną układu.

Opracowanie wyników:

1) Dla każdego doświadczenia wykonaj wykres zależności temperatury od czasu.

2) Dopasuj prostą do punktów 0 - 4½ minuty

3) Dla punktów 10½ - 18 minut wybierz zakres prostoliniowy i do punktów z tego zakresu 
dopasuj prostą. 

4) Obie proste przedłuż do punktu odpowiadającego połowie czasu sonikowania, tj. 7½ 
minuty

5) Odczytaj różnicę między wartościami temperatury dla obu prostych przy czasie 7½ 
minuty. Odczytaną wartość traktuj jako różnicę temperatur z poprawką na straty ciepła.

6) Dla każdego doświadczenia oblicz moc ultradźwięków i sprawność przetwornika

7) Dla 3 pomiarów przy mocy elektrycznej 100 W oblicz średnią moc ultradźwięków i 
średnie odchylenie standardowe wyników. Oceń ich rozrzut.

8) Wykonaj wykres zależności mocy ultradźwięków od mocy elektrycznej

9) Oblicz średnią wartość (i odchylenie standardowe) sprawności przetwornika na podstawie
wszystkich doświadczeń

10) Skomentuj uzyskane wyniki
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Wyznaczanie pojemności cieplnej układu.

Wariant I

1) Zmontuj układ pomiarowy jak opisano powyżej, z wyjątkiem zamocowania pokrywy 
reaktora.

2) Na statywie zamontuj grzałkę i zanurz ją w wodzie wypełniającej reaktor

3) Zanurz termometr

4) Sprawdź czy grzałka nie dotyka termometru, szklanych ścian ani dna reaktora

5) Przeprowadź pełny pomiar kalorymetryczny jak opisano powyżej z tym, że zamiast 
włączania przetwornika włącz na 5 minut grzałkę

6) Oblicz wydzieloną energię cieplną

Q = moc grzałki × czas (5)

7) Wyznacz T jak opisano powyżej i oblicz pojemność cieplną układu

K = Q / T (6)

Wariant II

1) Odszukaj w tablicach ciepło właściwe wody

2) Na podstawie ciepła właściwego wody i masy wody w reaktorze oblicz pojemność cieplną
układu (ZAŁOŻENIE: pojemność cieplna układu jest równa pojemności cieplnej wody w 
reaktorze, a pojemności cieplne innych części układu – np. korpusu, podstawy – są 
pomijalnie małe).
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