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АНОТАЦІЯ 

 

Кудін Д. В. Низькотемпературні нерівноважні плазмохімічні процеси у 

безбар’єрному газовому розряді атмосферного тиску у повітрі з домішкою 

вуглеводнів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.08 – фізика плазми. (Фізико-математичні науки). – 

Інститут плазмової електроніки та нових методів прискорювання Національного 

наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» Національної 

академії наук України; Харківський національний університет імені 

В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, Харків, 2021. 

Високу ефективність плазмохімічних систем пов’язують з можливістю 

прямої активації хімічних реакцій за рахунок збудження коливальних та 

обертальних енергетичних рівнів молекул та зниження енергетичного порогу 

реакцій. Плазмохімічні системи активно впроваджуються як у системах очищення 

викидів промислових підприємств, так і у компактних системах контролю складу 

повітря. На відміну від традиційних плазмохімічних систем з діелектричним 

бар’єром у розрядному проміжку,  безбар’єрні плазмохімічні системи є більш 

надійними, так як ймовірні іскрові пробої у розрядному проміжку не викликають 

руйнацію плазмохімічного реактора. 

Дисертація присвячена дослідженню низькотемпературних нерівноважних 

процесів у безбар’єрному газовому розряді у повітрі атмосферного тиску з 

домішкою вуглеводнів; визначенню складу продуктів плазмохімічних реакцій та 

впливу домішки на електродинамічні параметри розряду; визначенню 

ефективності плазмохімічного розкладання вуглеводнів від потужності, що 

вкладено у розряд. 

Експериментально досліджено продукти плазмохімічних реакцій для 

домішок метанолу та етанолу в повітрі у безбар’єрному газовому розряді 

атмосферного тиску. Комбінацією хроматографічних і мас-спектрометричних 

методів встановлено, що проміжними продуктами плазмохімічного окиснення 
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етанолу та метанолу є спочатку альдегіди, а потім відповідні кислоти, а кінцевими 

оксид вуглецю та вода. Продемонстровано, що при підвищенні рівня потужності, 

що вкладено у розряд зростає концентрація кінцевих продуктів та зменшується 

концентрація проміжних. 

Досліджено ефективність розкладання домішок діхлоретану, циклогексану 

та етилену. Продемонстровано, що зі зростанням потужності, що вкладено у 

розряд ступінь розкладання зростає.  

Досліджено вплив домішок вуглеводнів на електродинамічні параметри 

розряду. Виявлено, що домішки циклогексану, етанолу, бензолу, бензальдегіду та 

інших вуглеводів, що не містять галогенів призводять до зростання амплітуди 

імпульсів струму, а домішки вуглеводнів, що містять галогени, пригнічують 

амплітуду імпульсів струму, що зумовлено високим електронегативним 

потенціалом хлору, який входять до складу діхлоретану, що може бути 

використано для детектування складу домішок у повітрі. Це викликано зміною, 

яку вносять атоми галогенів у балансі прилипання та іонізації, так як швидкість 

процесів прилипання електронів при додаванні навіть незначних домішок 

галогенів (0,001%) значно зростає. 

З використанням програмного компексу BOLSIG+ розраховано напруги 

запалювання розряду та ефективний коефіцієнт Таунсенда. Чисельно отримана 

порогова напруга запалювання розряду в чистому повітрі при E/N = 120 Тд і 

показано збіг з існуючими літературними даними. Чисельно отримано напруга 

запалювання розряду для CH4 і HCl. Показано що розмноження електронів при 

атмосферному тиску стартує з E/N = 223 Тд в CH4, і при E/N = 199 Тд в HCl. 

Чисельно показано , що з ростом концентрації електронегативних газів CH4 і HCl 

в діапазоні 1 % -20 % в повітрі напруга запалювання розряду зростає. 

Показано, що при зростанні вмісту вологи в діапазоні 0,1-15 г/м
3
 напруга 

запалювання збільшується з 119 Td до 126,6 Td. Таким чином зростання напруги 

запалювання розряду при зростанні вмісту вологи в газовій суміші пов'язане з 

електронегативністю води. У підсумку це призводить до збільшення коефіцієнта 

прилипання і збільшенню електричного поля необхідного для запалювання 
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розряду. Таким чином теоретично продемонстровано, що додавання 

електровід’ємної домішки до повітря призводить до зміни балансу між явищами 

розмноження електронів та прилипання та, як наслідок до зменшення струму 

розряду для однакових значень напруги горіння розряду. 

Побудовано теоретичну модель кінетики реакцій окиснення етилену та 

розпаду озону в різних умовах. Чисельно проаналізовано граничні випадки 

розпаду озону і етилену в повітряно-озоно-етиленової суміші. Показано, що якщо 

в початковий момент часу концентрація етилену в 2 і більше разів вище 

початкової концентрації озону, то в напівлогарифмічному масштабі зниження 

концентрації озону має вигляд прямої незалежно від величин коефіцієнтів. Таким 

чином, при початкових концентраціях етилену в 2 і більше разів вище початкових 

концентрацій озону, неможливо за зовнішнім виглядом кривих розпаду озону 

визначити порядок кінетики. Для кожної групи початкових умов існує комбінація 

коефіцієнтів, коли розпад озону в напівлогарифмічному масштабі виглядає як 

пряма, що відповідає «кінетиці першого порядку». 

Якщо руйнування етилену в плазмохімічному реакторі відбувається через 

зіткнення з електронами, що внаслідок викликає:  або прямий розвал молекули, 

або переведення її в збуджений стан з наступним взаємодією зі складовими озоно-

повітряно-етиленової суміші (а), чи повільного озонолізу напрацьованим озоном 

(б), то швидкість розпаду етилену в розряді відбувається пропорційно його 

концентрації. 

Оскільки при інжекції в плазмохімічний реактор повітряно-етиленової 

суміші, на початковому етапі її проходження, в цій суміші практично немає 

продуктів розпаду етилену, то етилен не може синтезуватися, тобто, ok = 0, що 

означає, що SSC = 0. Таким чином при одноразовому проходженні шару повітряно-

етиленової суміші через плазмохімічний реактор неможливо потрапити в область 

нижче SSC , де б почався синтез, а не руйнування етилену. Область SS
o CC  - 

робоча область реакторів. Для плазмохімічний реактор, в яких повинен 

руйнуватися етилен, робочою областю повинна бути область SSCC . У міру 
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проходження шару повітряно-етиленової суміші через плазмохімічний реактор, у 

ньому з'являються продукти розпаду етилену, що призводить до можливості його 

синтезу. Тобто, ok стає більше нуля, що призводить до SSC > 0. Таким чином, 

уздовж довжини плазмохімічний реактор SSC  зростає від нуля до деякої величини, 

яка визначається швидкістю руйнування етилену в розряді. Важливо, що на 

виході з плазмохімічного реактору SSC > 0, тобто, отримати нульову концентрацію 

етилену на виході плазмохімічний реактор неможливо. 

Досліджено ефективність контролю вмісту етилену у морському контейнері 

плазмохімічною системою на базі безбар’єрного газового розряду. 

Продемонстровано, що при використанні систем побудованих на базі 

безбар’єрних плазмохімічних реакторів можливо значне (більш ніж 10 разів) 

зниження рівноважної концентрації етилену у повітрі.  

Теоретично та експериментально підтверджено високу ефективність 

використання безбар’єрного газового розряду для окиснення домішки вуглеводнів 

у повітрі. 

Досліджено вплив продуктів плазмохімічних реакцій, що утворюються при 

контролю вмісту етилену  у повітрі плазмохімічними методами (С2Н4) на 

зберіганні бананів, яблук, ягід та іншої плодоовочевої продукції. Встановлено, що 

при зберіганні бананів рівень етилену при використанні плазмохімічної системи 

на 2 порядки нижчий за той, що вимірювався у контрольній партії і практично не 

змінювався весь період експерименту. При зберіганні яблук використання 

плазмохімічної системи знижує рівень етилену у 5 разів і дозволяє зберегти їх 

товарний вигляд достатньо довгий період. 

Ключові слова: плазмохімічні реакції, безбар’єрний плазмохімічний реактор, 

газовий розряд атмосферного тиску, етилен, озон, етанол, метанол, діхлоретан, 

електродинамічні параметри газового розряду, імпульс струму. 
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ABSTRACT 

 

Dmytro V. Kudin. Low-temperature nonequilibrium plasma-chemical processes in 

a barrierless gas discharge of atmospheric pressure in air with hydrocarbon admixture. – 

Qualification scientific work is as a manuscript. 

Thesis for a Candidate degree in Physical and Mathematical sciences: Speciality 

01.04.08 – Plasma Physics (Physical and Mathematical sciences). – Institute of Plasma 

Electronics and New Methods of Acceleration of the National Science Center "Kharkiv 

Institute of Physics and Technology", the National academy of Sciences of Ukraine; 

V. N. Karazin Kharkiv National University, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kharkiv, 2021. 

High efficiency of plasma chemical systems is associated with the possibility of 

direct chemical reaction activation by the excitation of vibrational and rotational energy 

levels of molecules and reduction of reaction threshold energy. Plasma chemical 

systems are actively used both for industrial wastewater treatment systems and compact 

air control systems. Unlike traditional plasma chemical systems with a dielectric barrier 

in the discharge gap, barrierless plasma chemical systems are more reliable, as the 

probable spark breakdowns in the discharge gap do not cause the destruction of the 

plasma chemical reactor. 

The thesis is devoted to the investigation of low-temperature nonequilibrium 

processes in the barrierless gas discharge in air of atmospheric pressure with 

hydrocarbon admixture; composition analysis for the products of plasma-chemical 

reactions; studying the effect of impurities on the electrodynamic parameters of the 

discharge; studying the efficiency of plasma-chemical decomposition for hydrocarbons 

depending on the power put into the discharge. 

The products of plasma-chemical reactions for the impurities of methanol and 

ethanol in air in a barrierless gas discharge of atmospheric pressure were experimentally 

investigated. Due to the combination of chromatographic and mass spectrometric 

methods, it was shown that the intermediate products of plasma chemical oxidation of 

ethanol and methanol were first aldehydes, then the corresponding acids, and the final 
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carbon monoxide and water. It was shown that as the power put into the discharge was 

increased, the concentration of final products was also increased, and the concentration 

of intermediate products was decreased. 

The efficiency of decomposition for dichloroethane, cyclohexane and ethylene 

impurities was studied. It was shown that the degree of decomposition was decreased 

together with the power put into the discharge. 

The influence of hydrocarbon impurities on the electrodynamic parameters of the 

discharge was studied. It was found that the impurities of cyclohexane, ethanol, 

benzene, benzaldehyde and other carbohydrates that do not contain halogens result in 

the increase of the amplitude for current pulses, and the impurities of hydrocarbons 

containing halogens suppress the amplitude of current pulses due to high 

electronegative potential of chlorine, which is part of dichloroethane. This can be used 

to analyze the composition of impurities in air. It is caused by the change made by 

halogen atoms in the balance of adhesion and ionization, as the rate of electron adhesion 

processes with the addition of even minor impurities of halogens (0.001%) is 

significantly increased. 

The ignition voltage of the discharge and the effective Townsend coefficient were 

calculated using the BOLSIG+ software package. A threshold glow potential in pure air 

was numerically obtained at E/N=120 Td, and the correspondence to the literature data 

was shown. A discharge ignition potential was numerically obtained for CH4 and HCl. 

It is shown that the propagation of electrons at atmospheric pressure starts with E/N = 

223 Td for CH4, and at E/N = 199 Td for HCl. It is shown numerically that as the 

concentration of electronegative gases CH4 and HCl is in the range of 1% -20% in air, 

the discharge ignition potential of the discharge increases. 

It is shown that when the moisture content is increased in the range of 0.1-15 

g/m
3
, the discharge ignition potential is increased from 119 Td to 126.6 Td. Thus, the 

increase in the discharge ignition voltage together with the increase of moisture content 

in the gas mixture is associated with water electronegativity. As a result, this the 

adhesion coefficient is increased and the electric field required for the discharge ignition 

is enhanced. It is theoretically demonstrated that adding electronegative impurity to the 
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air leads to the change in the balance between the phenomena of electron multiplication 

and adhesion and, as a consequence, to the decrease in the discharge current for the 

same values of the ignition potential. 

A theoretical model for the kinetics of ethylene oxidation and ozone 

decomposition reactions under different conditions is proposed. The limiting cases of 

ozone and ethylene decomposition in the air-ozone-ethylene mixture are numerically 

analyzed. It is shown that if at the initial moment of time ethylene concentration is two 

and more times higher than the initial ozone concentration, then, on a semi-logarithmic 

scale, the decrease in ozone concentration has the form of a straight line regardless of 

the coefficient values. Thus, at the initial ethylene concentrations two or more times 

higher than the initial ozone concentrations, it is impossible to determine the order of 

kinetics by the appearance of ozone decay curves. For each group of initial conditions, 

there is a combination of coefficients when ozone decay on a semi-logarithmic scale 

looks like a line corresponding to the "first-order kinetics". 

If the destruction of ethylene in plasma chemical reactor occurs due to collisions 

with electrons, which causes either direct collapse of the molecule, or its transfer to an 

excited state followed by the interaction with the components of ozone-air-ethylene 

mixture (a), or slow ozonolysis of ozone (b), then the rate of ethylene decomposition in 

the discharge is proportional to its concentration. 

Since the air-ethylene mixture, when injected into the plasma chemical reactor at 

the initial stage of its passage, has almost no ethylene decomposition products, ethylene 

cannot be synthesized, i.e. ok  = 0, which means that SSC = 0. Thus, at a single passage of 

the air-ethylene mixture layer through the plasma chemical reactor, it is impossible to 

reach the area below SSC  where the synthesis would begin rather than the destruction of 

ethylene. The area SS
o CC  is the reactor working area. For the plasma chemical reactor 

in which ethylene should be destroyed, the working area should be SSCC . As the 

layer of air-ethylene mixture passes through the plasma chemical reactor, the ethylene 

decomposition products appear. This results in the possibility of its synthesis. ok  

becomes greater than zero, which leads to SSC > 0. Thus, along the length of the plasma 
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chemical reactor SSC  is increased from zero to some value, which is determined by the 

rate of ethylene destruction in the discharge. It is important that SSC > 0 at the outlet of 

the plasma chemical reactor, i.e. it is impossible to obtain a zero ethylene concentration 

at the outlet of the plasma chemical reactor. 

The efficiency of ethylene control in a shipping container using the plasma-

chemical system based on the barrierless gas discharge was studied. It was shown that 

the use of the systems based on the barrierless plasma chemical reactors can 

significantly (by more than 10 times) reduce the equilibrium concentration of ethylene 

in the air. 

High efficiency of the barrierless gas discharge for the oxidation of hydrocarbon 

impurities in the air was theoretically and experimentally confirmed. 

The influence of plasma chemical reaction products formed during the control of 

ethylene content in the air using the plasma chemical methods (C2H4) on the storage of 

bananas, apples, berries and other fruit and vegetable products was studied. It was found 

that when storing bananas, the level of ethylene was 2 orders of magnitude lower than 

that measured in the control batch when using the plasma chemical system and it was 

not changed for the entire period of the experiment. When storing apples, the level of 

ethylene is reduced by 5 times and their marketable appearance is preserved for a long 

time. 

Keywords: plasma-chemical reactions, barrierless plasma-chemical reactor, 

atmospheric pressure gas discharge, ethylene, ozone, ethanol, methanol, dichloroethane, 

electrodynamic parameters of gas discharge, current pulse. 

 

 

 

 

 



10 

 

СПИСОК ПУБЛИКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Публікація в науковому фаховому виданні України: 

1. Кудин Д. В., Голота В. И., Родионов С. В. Окисление примесей 

углеводородов в безбарьерном разряде при атмосферном давлении. Uzhhorod 

University Scientific Herald. Series Physics. 2011. Vol. 29. P. 239-243. (Особистий 

внесок – проведення експериментальних досліджень, обробка та аналіз 

результатів,участь в оформленні роботи та поданні до редакції).  

 

Публікації у спеціалізованому виданні України, що індексуються в 

міжнародних наукометричних базах: 

2. Голота В. И., Завада Л. М., Котюков О. В, Кудин Д. В., Родионов С. В., 

Письменецкий А. С., Доценко Ю. В. Конверсия паров метанола и этанола в 

разряде с сильно неоднородным распределением электрического поля при 

атмсферном давлении. Вопросы Атомной Науки и Техники серия «Плазменная 

электроника и новые методы ускорения». 2010. Vol. 7, № 4. C.199-203. 

(Scopus, Web of Science). (Особистий внесок – участь у здійсненні 

експериментальних досліджень, обробці та аналізі результатів, в оформленні 

роботи та поданні до редакції). 

3. Golota V. I., Zavada L. М., Кotukov О. V., Kudin D. V., Rodionov S. V., 

Pismenetskii А. S., Dotsenko Y. V. Decomposition of dichloroethane vapor in 

barrierless discharge. Problems of atomic science and technology. 2010. Series: 

Plasma Physics (16), № 6. P.182-184. (Scopus, Web of Science). (Особистий 

внесок – проведення експериментальних досліджень, формування вступу, 

участь у аналізі результатів, формуванні висновків та поданні статті до 

редакції). 

4а. Manuilenko O. V., Kudin D. V., Dulphan A. Yu., Golota V. I. Ozone decay in 

chemical reactor with the developed inner surface: air-ethylene mixture. Problems of 

atomic science and technology. 2018. Vol.116, №4. P. 139-143. (Scopus, Web of 



11 

 

Science). (Особистий внесок – обробка та аналіз результатів, участь в 

оформленні роботи та поданні до редакції). 

4b. Golota V. I., Kudin D. V., Manuilenko O. V., Taran G. V., Zavada L. M. 

Decomposition of ethylene in low temperature plasma of barrierless discharge. 

Problems of atomic science and technology. 2018. Vol.116, №4. P. 160-163. 

(Scopus, Web of Science). (Особистий внесок – проведення експериментальних 

досліджень, обробка та аналіз результатів,участь в оформленні роботи та 

поданні до редакції). 

5. Kudin D. V., Zavada L. M, Opalev P. O. Kotukov O.V., Khmelevska V.F. String 

type of barrierless plasma chemical reactor for generation ozone from air. Problems 

of atomic science and technology. 2021. Series: Plasma Physics (27), №1. P.88-91. 

(Scopus, Web of Science). (Особистий внесок – проведення експериментальних 

досліджень, обробка та аналіз результатів, участь в оформленні роботи та 

поданні до редакції). 

6. Zavada L. M., Kudin D. V. Plasma chemical method of decreasing the ethylene 

impurities in the air. East European Journal of Physics. 2021. №1, P.99-103. 

(Scopus, Web of Science). (Особистий внесок – проведення експериментальних 

досліджень, обробка та аналіз результатів, участь в оформленні роботи та 

поданні до редакції). 

7. Yegorov M. O., Taran G. V., Kudin D. V., Zamuriev O. O., Opalev P. O. 

Influence of plasma chemical reactions products in barrierless gas discharge in the 

air on vegetables and fruits storage. Problems of atomic science and technology. 

2021. Vol.134, №4. P.200-203. (Scopus, Web of Science). (Особистий внесок – 

проведення експериментальних досліджень, обробка та аналіз результатів, 

участь в оформленні роботи та поданні до редакції). 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

8. Golota V. I., Zavada L. М., Кotukov О. V., Kudin D. V., Rodionov S. V., 

Pismenetskii А. S., Dotsenko Y. V. Decomposition of dichloroethane vapor in 

barrierless discharge // International Conference-School on Plasma Physics and 

Controlled Fusion, Alushta, September 13-18, 2010. p. 160. 



12 

 

9. Кудин Д. В., Голота В. И., Родионов С. В. Окисление примесей 

углеводородов в безбарьерном разряде при атмосферном давлении // 

International Conference of young scientists and post-graduates, Uzhhorod, May 24-

27, 2011. – p. 97. 

10. Golota V. I., Taran G. V., Zavada L. M. Розробка комплексної двоступеневої 

системи очищення рідких стоків АЕС з використанням плазмохімічної обробки 

та ємнісної деіонізації води // Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Метрологічні аспекти 

прийняття рішень в умовах роботи на техногенно небезпечних  об’єктах» 4-5 

листопада 2019 р., м. Харків, Україна. - с.193-201. 



13 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП   16 

РОЗДІЛ 1. ПЛАЗМОХІМІЧНЕ ОКИСНЕННЯ ДОМІШОК ЛЕТЮЧИХ 

ТОКСИЧНИХ ВУГЛЕВОДНІВ У ПОВІТРІ                           

22 

1.1 Огляд літератури по дослідженням використання плазмохімічних 

систем для окиснення вуглеводнів                                                                        

22 

1.2 Експериментальні дослідження розкладання домішок вуглеводнів 

низькотемпературною плазмою безбар’єрного газового розряду з 

сильнонеоднорідним розповсюдженням електричного поля 

35 

1.2.1 Експериментальний стенд для дослідження продуктів 

плазмохімічних реакцій                                                            

35 

1.2.2. Мас-спектрометричний комплекс на базі мас-спектрометру 

МХ-7303. Методіка відбору та мас-спектрометричного аналізу 

складу газової проби                                                              

41 

1.2.3. Методіка хроматографічного аналізу вмісту парів 

вуглеводнів у відібраній газовій пробі                                                       

46 

1.2.4. Мас-спектрометричний аналіз продуктів плазмохімічних 

реакцій  

47 

1.2.5. Хроматографічний аналіз продуктів плазмохімічних реакцій  49 

Висновки до розділу 1                                                                    57 

РОЗДІЛ 2. ВПЛИВ ДОМІШОК ВУГЛЕВОДНІВ У ПОВІТРІ НА 

ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНІ ПАРАМЕТРИ БЕЗБАР’ЄРНОГО ГАЗОВОГО 

РОЗРЯДУ 

59 

2.1 Теорія                                                                                                    59 

2.1.1. Рівняння                                                                        59 

2.1.2 Чисельні розрахунки. Перерізи 63 

2.1.3 Чисельні розрахунки ефективного коефіцієнта Таунсенда у 

повітрі з додаванням домішки метану та хлорводню 

70 

2.2 Експериментальні дослідження впливу домішки вуглеводнів на 74 



14 

 

електродінамічні параметри розряду 

Висновки до розділу 2                                                                                 80 

РОЗДІЛ 3. КІНЕТИКА ОКИСНЕННЯ АЛКЕНІВ (CnH2n)  ТА РОЗПАДУ 

ОЗОНУ (O3) 

82 

3.1. Кінетика розпад озону в необмеженому обсязі (немає розпаду на 

поверхні). Додавання етилену  

82 

3.2. Розпад озону в об’ємі з урахуванням розпаду на поверхні. 

Додавання етилену 

94 

3.3. CSTR – реактор з урахуванням розпаду на поверхні. Додавання 

етилену                                                                                                       

100 

3.4. Додавання плазмохімічного реактору. Рішення в загальному 

вигляді  

101 

Висновки до розділу 3. 103 

РОЗДІЛ 4. ПЛАЗМОХІМІЧНЕ ОКИСНЕННЯ ДОМІШКИ ЕТИЛЕНУ У 

ПОВІТРІ ТА ВИКОРИСТАННЯ У ТЕХНОЛОГІЯХ ЗБЕРІГАННЯ 

СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

105 

4.1. Безбар’єрні плазмохімічні реактори різних типів 105 

4.2 Експериментальне дослідження плазмохімічного окиснення 

домішки етилену 

108 

4.2.1. Експериментальний стенд та напівпромисловий прототип 

плазмохімічної установки                                                             

108 

4.2.2 Експериментальне дослідження окиснення домішки етилену 

у повітрі безбарє’рною плазмохімічною системою                       

112 

4.3. Експериментальне дослідження вливу плазмохімічного 

окиснення домішки етилену на ефективність зберігання 

плодоовочевої продукції 

118 

4.3.1 Параметри впливу етилену на зберігання плодоовочевої 

продукції                                                                                         

118 

4.3.2 Експериментальне дослідження вливу плазмохімічного 121 



15 

 

окиснення домішки етилену на ефективність зберігання бананів 

4.3.3 Експериментальне дослідження вливу плазмохімічного 

окиснення домішки етилену на ефективність зберігання яблук 

123 

4.3.4 Експериментальне дослідження вливу плазмохімічної 

обробки повітря на зберігання іншої сільськогосподарської 

продукції 

128 

Висновки до розділу 4                                                          132 

ВИСНОВКИ   133 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 135 

ДОДАТОК А  

Список публікацій здобувача за темою дисертації  

155 

ДОДАТОК Б 

Порівняльні таблиці 

158 

 



16 

 

ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Летючі вуглеводневі сполуки 

мають значний вплив на повсякденне життя людини. Значна частина вуглеводнів, 

таких як фенол, циклогексан, діхлоретан та інші мають значну канцерогенну дію 

на здоров’я людини навіть у незначних концентраціях (менше 0,1 мг/л). Інші 

летючі вуглеводні, хоча не мають токсичної дії, але суттєво впливають на 

зберігання сільськогосподарської продукції. Тому контроль вмісту домішок 

вуглеводневих сполук має велике значення. Це технологічно складна задача, 

складність якої пов’язана з вкрай низькими рівнями забруднення, що мають 

контролюватися. Можливим рішенням можуть стати плазмохімічні системи. Це 

пов’язано з необхідністю підтримувати дуже низький рівень концентрації 

вуглеводнів. Високу ефективність плазмохімічних систем пов’язують з 

можливістю прямої активації хімічних реакцій за рахунок зниження 

енергетичного порогу при збудженні коливальних та обертальних енергетичних 

рівнів молекул [1,2]. Плазмохімічні системи активно впроваджуються як у 

системах очищення викидів промислових підприємств, так і у компактних 

системах контролю складу повітря. В світі давно і активно проводяться роботи по 

використанню низькотемпературної плазми газового розряду для очищення 

повітря від домішок вуглеводнів, особливо слід відмітити роботи З. Мачала, М.А. 

Маліка, Н. Кіма, А. Огати, В. Демидюка і Т. Оги. В ННЦ ХФТІ в роботах Карася 

В.І., Голоти В.І., Тарана Г.В. вже продемонстровано високу ефективність 

використання безбар’єрного газового розряду з різко неоднорідним 

розподіленням електричного поля для плазмохімічних систем генерації озону. 

Показано, що на відміну від інших типів плазмохімічних систем безбар’єрні 

більш надійні, так як тимчасовий перехід режиму горіння розряду не викликає 

руйнації плазмохімічного реактора. 

Дисертація виконана в відділі низькотемпературної нерівноважної 

плазмохімії Інституту плазмової електроніки та нових методів прискорювання 

Національного наукового центру «Харківський фізико - технічний інститут». 
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Результати, що становлять основу дисертації, отримано в рамках виконання 

наступних державних планових науково-дослідних робіт: 

а) № д/р 0111U009557 в рамках теми: «Теоретичні і експериментальні 

дослідження газових розрядів у безбар'єрних плазмохімічних реакторах, розробка 

нових плазмохімічних технологій обробки газів». (Шифр теми  III-3-11), ІПЕНМП 

ННЦ ХФТІ. Роль автора дисертації − виконавець. 

б) № д/р 0116U006488 в рамках теми: «Дослідження газових розрядів з 

сильно неоднорідним розподілом електричного поля. Технологічні застосування 

безбар'єрних плазмохімічних реакторів». (Шифр теми III-5-16), ІПЕНМП ННЦ 

ХФТІ. Роль автора дисертації − виконавець. 

при підтримці проектів УНТЦ Р287 „Розробка комерційного 

плазмохімічного реактора в Україні”, Р443 „Високопродуктивні безбар’єрні 

озонатори” та P658 “Розробка високоефективних систем обробки води“. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є визначення впливу 

низькотемпературних нерівноважних процесів у безбар’єрному газовому розряді 

атмосферного тиску у повітрі на механізми плазмохімічного окиснення домішок 

вуглеводнів. Для досягнення поставленої мети було необхідно вирішити наступні 

завдання: 

- Провести аналіз літературних даних щодо існуючих методів 

очищення повітря та плазмохімічних систем атмосферного тиску, в яких плазма 

утворюється за рахунок різних механізмів: розряд з діелектричним бар’єром, 

СВЧ, ВЧ, дуговий, безбар’єрний розряд та ін. Визначити критерії ефективності 

використання газових розрядів.  

- Визначити домішки вуглеводнів, що будуть використовуватися у 

якості модельних. Розробити методику хроматографічного та мас-

спектрометричного аналізу продуктів плазмохімічних реакцій. 

- Розробити та виготовити експериментальні стенди для дослідження 

низькотемпературних нерівноважних процесів у безбарє’рному газовому розряді 

атмосферного тиску при додаванні домішок вуглеводнів у газовий потік. 

Розробити методику аналізу електродинамічних параметрів розряду. 
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- Провести моделювання фізичних процесів у безбар’єрному газовому 

розряді та теоретично визначити характер залежності концентрації вуглеводнів у 

повітрі від часу при окисненні у повітрі під дією різних чинників. 

- Провести дослідження плазмохімічного окиснення домішок 

модельних вуглеводнів у повітрі, та впливу домішок вуглеводнів на 

електродинамічні параметри безбар’єрного газового розряду. 

Об’єкт дослідження: низькотемпературні нерівноважні плазмохімічні 

процеси у безбар’єрному газовому розряді атмосферного тиску у повітрі з 

домішкою вуглеводнів. 

Предмет дослідження: електродинамічні характеристики газового розряду 

та хімічний склад газу до і після плазмохімічного реактора. 

Методи дослідження: фізичні та фізико-хімічні методи аналізу (газова 

хроматографія, мас-спектрометрія), методи аналізу електродинамічних 

параметрів безбар’єрного газового розряду, комп’ютерні методи моделювання 

плазмових та плазмохімічних процесів, комп’ютерні методи обробки 

експериментальних даних. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в ній вперше:  

1. Показано високу ефективність використання безбар’єрного розряду з 

різко неоднорідним розподілом електричного поля для окиснення домішок 

модельних летючих вуглеводнів у повітрі, що може сягати 99,9 %.  

2. Виявлено, що домішки циклогексану, етанолу, бензолу, бензальдегіду 

та інших вуглеводів у повітрі, що не містять галогенів призводять до підвищення 

амплітуди імпульсів струму при однакових імпульсах високовольтної напруги, що 

прикладається до розрядного проміжку, а домішки галогенвмісних вуглеводнів до 

зниження амплітуди імпульсів струму. 

3. Встановлено, що для низьких початкових концентрацій етанолу та 

метанолу у повітрі (0,05-0,2 об. %) проміжними продуктами окиснення є спочатку 

альдегіди, а потім відповідні кислоти. Показано, що продукти плазмохімічних 

реакцій суттєво відрізняються для різних модельних домішок. 
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4. Продемонстровано, що при підвищенні рівня потужності, що 

вкладено у розряд зростає концентрація кінцевих продуктів та зменшується 

концентрація проміжних.  

5. Запропоновано теоретичну модель, яка описує концентрацію етилену 

та озону у герметичному об’ємі при роботі плазмохімічного реактора. Показано, 

що зміна концентрації етилену відповідає «кінетиці (псевдо) першого порядку», що 

узгоджується з експериментальними даними. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати досліджень 

дозволили перейти до створення плазмохімічних систем очищення повітря на базі 

безбар’єрного газового розряду. Протестовано напівпромислову плазмохімічну 

систему окиснення домішки етилену у повітрі і продемонстровано вплив 

плазмохімічної обробки на ефективність зберігання плодоовочевої продукції. 

Особистий внесок здобувача. Всі результати, що увійшли у дисертацію 

отримано при безпосередній участі автора. Особистий внесок здобувача у всіх 

опублікованих роботах [1-10]: проводив аналіз літературних джерел, ставив 

завдання досліджень, проводив вибір наукових підходів до їх вирішення, 

проводив числові розрахунки, розробляв експериментальні стенди та проводив 

експериментальні дослідження. Спільно з співавторами аналізував здобуті 

результати, проводив підготовку їх до публікації, готував статті та презентації 

доповідей за темою дисертації. Ним особисто отримані всі результати, що 

представлені в дисертації. При підготовці експериментів, формулюванні 

висновків, підготовці публікацій за результатами досліджень внесок автора був 

визначальним. 

В роботах [1] автором проведено експериментальне дослідження конверсії 

домішки етанолу і метанолу у низькотемпературній плазмі безбар’єрного газового 

розряду атмосферного тиску. Встановлені проміжні та кінцеві продукти 

плазмохімічних реакцій. 

В роботах [2,8] автором проведено експериментальне дослідження конверсії 

домішки діхлоретану у низькотемпературній плазмі безбар’єрного газового 

розряду атмосферного тиску.  
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В роботах [3,9] здобувачем проведено експериментальне дослідження 

конверсії домішок діхлоретану, етанолу та циклогексану у низькотемпературній 

плазмі безбар’єрного газового розряду атмосферного тиску. Встановлені 

відмінності впливу типу домішки на електродинамічні параметри газового 

розряду. 

В роботах [4a] автором представлено теоретичну модель хімічного реактора 

з вмістом етилену та озону та врахуванням впливу стінки. Проведено чисельне 

моделювання для визначення характеру залежності концентрації етилену від часу 

для  кількох наборів параметрів 

В роботах [4b] автором проведено експериментальне дослідження 

окиснення домішки етилену у низькотемпературній плазмі безбар’єрного газового 

розряду атмосферного тиску. Встановлено особливості процесів та 

продемонстровано високу ефективність. 

В роботах [5] автором проведено експериментальне дослідження 

особливостей горіння розряду атмосферного тиску для двох безбар’єрних 

плазмохімічних реакторів різних типів. Встановлено особливості режимів горіння 

розряду для реакторів типу «голка-площина» та «струнного» типу для різних 

витрат повітря крізь плазмохімічний реактор. Визначено оптимальні параметри 

для коронного режиму горіння розряду для реакторів кожного типу з 

комбінованим високовольтним живленням. 

В роботі [6] здобувачем представлено експериментальне дослідження 

окиснення домішки етилену у напівпромисловій установці з використанням 

безбар’єрних плазмохімічних реакторів. 

В роботі [7] автором представлено експериментальне дослідження 

використання продуктів плазмохімічних реакцій для обробки плодово-овочевої 

продукції. 

У роботах [10] здобувачем представлено дослідження комплексної 

плазмохімічно-електрохімічної системи обробки води та повітря. 

Апробація матеріалів дисертації.  
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Основні результати дисертаційної роботи були представлені, доповідалися і 

обговорювалися на міжнародних конференціях:  

• XI міжнародному семінарі "Плазмова електроніка та нові методи 

прискорення", (Харків, Україна, 23-27 серпня 2010), 

• International Conference-School on Plasma Physics and Controlled Fusion 

(Alushta,Ukraine, 13-18 September 2010),  

• International Conference of young scientists and post-graduates (Ukraine, 

Uzhhorod, May 24-27, 2011),  

• XIV міжнародній конференції "Плазмова електроніка та нові методи 

прискорення" (Україна, Харків, 27-31 серпня, 2018), 

• Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції здобувачів 

вищої освіти і молодих учених «Метрологічні аспекти прийняття рішень в умовах 

роботи на техногенно небезпечних об’єктах» (Україна, Харків, 4-5 листопада 

2019),  

• XV міжнародній конференції "Плазмова електроніка та нові методи 

прискорення" (Україна, Харків, 7-9 вересня 2021)  

та численних наукових семінарах в Інституті плазмової електроніки та нових 

методів прискорення ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН 

України. 

Публикації. За темою дисертації опубліковано 10 наукових праць, серед 

яких 1 стаття опубліковано в науковому фаховому виданні України, 6 статей 

опубліковано в спеціалізованих видання України, яке включено в міжнародні 

наукометричні бази Scopus і Web of Science, 3 роботи опубліковано в матеріалах і 

тезах доповідей на наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, огляду 

літератури, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і 2 

додатків. Загальний обсяг дисертації складає 170 сторінок, з яких основний 

текст – 119 сторінки. Робота містить 60 рисунків та 14 таблиць. Список 

використаних джерел налічує 180 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ПЛАЗМОХІМІЧНЕ ОКИСНЕННЯ ДОМІШОК ЛЕТЮЧИХ ТОКСИЧНИХ 

ВУГЛЕВОДНІВ У ПОВІТРІ 

1.1 Огляд літератури по дослідженням використання плазмохімічних 

систем для окиснення вуглеводнів 

Останні роки велику увагу викликає дослідження використання газових 

розрядів для прямого ініціювання окиснення/розкладання домішки вуглеводнів у 

повітрі [3-162]. Це пов’язано з широким спектром можливих застосувань цієї 

технології для контролю вмісту вуглеводнів у повітрі, в умовах, де використання 

сорбційних та суто каталітичних технологій є недоцільним з економічних чи 

технічних міркувань. Наприклад у харчовій промисловості, крім задач з 

знезараження та дезінфекції, в яких може використовуватися, як озон, 

напрацьований в розряді, так і сама плазмохімічна обробка, є ще ряд 

перспективних напрямків для можливого застосування газових розрядів 

атмосферного тиску. Серед них задача із знищення етилену (С2Н4) в герметичних 

об'ємах.  

Ще у 30-х роках минулого століття було виявлено, що невисокі 

концентрації домішки етилену в атмосфері сховища, призводять до швидкого 

псування продуктів [3]. Пізніше було з'ясовано, що етилен виробляється багатьма 

овочами та фруктами в процесі дозрівання і його підвищена концентрація 

призводить до пришвидшення дозрівання продукції і втрати споживчих 

властивостей. Деякі фрукти, такі як яблука, виробляють дуже високий рівень 

етилену і можуть значно прискорювати дозрівання та зіпсувати інші фрукти та 

овочі в контейнері. Рівень етиленового газу на рівні 1 ppm може зіпсувати цілу 

партію протягом одного дня. Навіть якщо внаслідок цього механізму втрачається 

1-5% продуктів, що зберігаються, масштаб загальних втрат дуже великий. 

Температура має великий вплив на дозрівання, однак напрацювання 

етилену при «диханні» зібраних овочів та фруктів при цьому не припиняється. 

Контроль над рівнем етилену у повітрі може подовжити термін зберігання овочів 

та фруктів від днів до тижнів. Сьогодні для цього найчастіше використовуються 
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спеціальні каталізатори та сорбенти. Великий вплив вологості на ефективність 

сорбентів та їх обмежений строк придатності створюють значні логістичні 

труднощі, пов'язані з укладанням, підтримкою та утилізацією цих матеріалів. 

Плазмохімічна технологія розкладання домішки етилену у повітрі може стати 

ефективним альтернативним рішенням цієї проблеми. 

Значний негативний вплив на здоров’я людини циклічних органічних 

сполук, бенз(а)перена та інш. у поєднанні з їх активним використанням у 

виробництві синтетичних матеріалів, актуалізують пошуки технологій 

ефективного підтримання їх вмісту у повітрі на рівні нижче ГДК, що особливо 

важливо для очищення повітря у замкнених об’ємах, таких як космічні кораблі, 

підводні човни та інш. 

Активно досліджуються, як різні типи забруднювачів, так і види розрядів 

атмосферного тиску. Так, наприклад, в роботі [4] досліджувалося окислення 

домішок бензолу в атмосферному повітрі, під дією низькотемпературної плазми 

коронного газового розряду позитивної полярності. При зростанні амплітуди 

імпульсів напруги, частоти слідування імпульсів та температури плазмохімічного 

реактора ступінь розкладання бензолу зростав. При напрузі 36 кВ, частоті 

слідування імпульсів - 80 Гц, концентрації бензолу у повітрі на рівні 1440 мг/м
3
, 

витраті бензол-повітряної газової суміші 640 мл/хв, ступінь розкладання бензолу 

сягав - 98%. При підвищенні початкової концентрації бензолу в повітрі і 

збільшенні витрати бензол-повітряної газової суміші значення конверсії бензолу 

зменшується. 

Окрім стандартних систем з використанням діелектричного бар’єру активно 

вивчаються різноманітні розрядні системи, які поєднують риси різних типів 

розрядів. Так в роботі [5] досліджувалося розкладання ряду інших складних 

вуглеводнів з використанням системи з капілярним плазмовим електродом. 

Показано залежність загальної ефективності розкладання від вкладеної енергії та 

типу вуглеводневої молекули, а також досліджено вплив, будови різних типів 

вуглеводнів на ефективність розкладання у суміші. Низькотемпературна плазма 

утворювалася у системі з капілярним плазмовим електрод, принципова 
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відмінність якого від бар’єрного газового розряду, це наявність каналів у 

діелектричному бар’єрі. Канали (капіляри) мають діаметр в межах від 0,01 до 1 

мм. Плазмові струмені піднімаються крізь капіляри і формують «плазмовий 

електрод» для протікання основного розряду. Характеристики розряду: струм - до 

2 А, щільність струму 80 мА/см
2
, щільність електронів 10

12
 на см

3
, питома 

щільність потужності, що вкладається у розряді 1,5 Вт/см
3
 в гелії і 20 Вт/см

3
 в 

повітрі, газова температура 425-500 К в повітрі. Показано, що з ростом вкладеної 

енергії зростає ефективності розкладання. Встановлено, що між максимумом 

ефективності розкладання і енергією іонізації для хімічно схожих сполук існує 

зворотною залежності. 

Також використання низькотемпературної, дифузійної плазми, що отримано 

на капілярної плазмовому електроді для розкладання складних вуглеводневих 

сполук в газовому потоці досліджено в роботах [6-8]. Досліджено залежність 

ефективності розкладання від потужності, енергії, що вкладено в розряд, 

початкової концентрації парів токсичних вуглеводнів (ксилол, толуол, бензол, н-

гептан), одержуваних побічних продуктів і часу перебування в розряді. Вкладена 

енергія оцінювалася як відношення потужності, що витрачається джерелом 

живлення до потоку вуглеводнево-газової суміші крізь реактор. Показано, що для 

питомої вкладеної енергії 2 Дж/см
3
 досягалася ступінь розкладання вуглеводнів 

90%, так концентрація Н-гептана зменшувалася від 700 до 80 ppm. Концентрація 

толуолу при значеннях енергії до 1 Дж/см
3
 зменшувалася з 460 ppm до 100 ppm, і 

надалі залишалася стабільною. Встановлено, що для ряду циклічних 

вуглеводневих сполук в умовах описаного розряду найбільш ефективно 

розкладається бензол, менш толуол, потім етилбензол, потім ксилол. Зі 

зростанням вкладеної енергії зростає ступінь розкладання. При зменшенні 

початкової концентрації вуглеводнів зменшується ефективність розкладання, що 

співпадає з результатами отриманими. 

Ще дещо інший тип розряду і речовини використовувалися в роботі [9]. 

Робота присвячена дослідженню можливості розкладання вуглеводневих 

забруднювачів плазмою утворюється у тліючому розряді атмосферного тиску і 
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розрядному режимі на переході від стримера до іскри. Представлена комбінація 

двох типів розряду: тліючий розряд підвищеного тиску і пульсуючий проміжний 

стримерного-іскровий розряд. Нові плазмові технології утилізації вуглеводневих 

сполук використовують додаткові ефекти, що виникають на каталітичній мідної 

поверхні електрода. Очищення повітря від домішки циклогексанону, що 

використовувалася в якості поширеної отруйної речовини, що відноситься до 

класу циклічних, але не є ароматичною. Система електродів представляла мідний 

дріт між двома мідними пластинами на відстані 7 мм.. Типові параметри тліючого 

розряду високого тиску струм 5 мА, напруга 1,6-2 кВ. Параметри стримерного-

іскрового розряду: струм 2-2,5 мА, напруга 14 кВ для негативної полярності або 

16 кВ для позитивної полярності. Повітря збагачувався циклогексанолу при 

барботуванні потоку повітря крізь рідкий циклогексанон. Концентрація 

циклогексанон коливалася в межах 600-6000 ppm. Для даних концентрацій 

ефективність розкладання варіювалася в межах 50-60%.. 

У роботі [10] досліджується використання безбар’єрного розряду у 

плазмохімічному реакторі типу провід-циліндр. Були досліджені ефективність і 

продукти розкладання декількох токсичних вуглеводнів у позитивному 

стримерному розряді постійного струму. У дослідженнях вивчалося розкладання 

формальдегіду, бензолу, толуолу і п-ксилолу. Склад продуктів плазмохімічних 

реакцій визначався хроматографічними та мас-спектрометричними методами. У 

порівнянні бензолом формальдегід більш легко перетворюється в CO2, а не на 

інші продукти. Склад продуктів розкладання залежить від хімічної структури 

вуглеводню. Серед продуктів встановлено наявність вуглекислого газу, 

вуглеводнів простішої структури та монооксиду вуглецю. Показано, що 

присутність води у повітрі вчиняє негативний вплив на ефективність розкладання 

вуглеводнів. Виявлено побічні продукти плазмохімічних реакцій, такі як O3 і NOX, 

та їх частка у викидах плазмохімічного реактора становить близько 400 ppm O3 і 

10 ppm NOx. Питома щільність енергії, що необхідно вкласти у розряд для 95% 

розкладання формальдегіду сягає 150 Вт/м
3
, відповідно, при цьому енерговкладі 
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досягалася 36% розкладання бензолу, 63 % розкладання толуолу та 80% 

розкладання п-ксилолу. 

Значна кількість робіт сфокусована на одночасному використанні, як 

плазмохімічних так і каталітичних методів [11-61]. Так для очищення повітря від 

домішки бензолу використовувався плазмохімічний реактор заповнений 

сегнетоелектриками [11,12]. Виявлено, що сегнетоелектричні кульки діаметром 1-

2 мм з відносною діелектричною проникністю ε>1100 у поє’днанні з газовим 

розрядом розкладають бензол з найбільшою енергетичною ефективністю серед 

досліджених варіантів сегнетоелектриків. Бензол при низьких концентраціях 

(нижче 50 ppm) був повністю розкладений на CO і CO без утворення проміжних 

сполук [11,12]. 

Розкладання бензолу, толуолу та ксилолу досліджувалося в плазмовому 

реакторі заповненому гранулами BaTiO3 [13] та сумішшю гранул BaTiO3 з 

цеолітом [14] при однакових умовах. Для однокомпонентного стану (бензол, 

толуол, або ксилол), ефективність розкладання знаходилася в ряду 

бензол<толуол<ксилол, незалежно від фонового газу, в який домішувався 

вуглеводень. Додавання води до потоку газу призвело до сильного зменшення 

ступеню розкладання бензолу і дещо меншого зменшення ступеню розкладання 

толуолу і ксилолу. Припущено, що це пов’язано з ефективністю сорбції 

вуглеводнів на поверхні. Ефективність розкладання для бензолу зменшується в 

суміші з толуолом та ксилолом, тоді як ефективність розкладання для толуолу і 

ксилолу підвищується в суміші порівняно з однокомпонентним станом [13]. 

Розкладання бензолу [14] та суміші ацетальдегіду з твердими частинками 

(моделювання тютюнового диму[15]) за допомогою плазмового реактора, 

заповненого сумішшю BaTiO і цеолітових гранул було досліджено. Було 

виявлено, що бензол, менш ефективно розкладається в присутності цеолітів, але їх 

наявність пригнічує утворення NO [14]. Концентрації ацетальдегіду та твердих 

частинок вимірювали у закритому контурі при циркуляції модельної газової 

суміші. Ефективність видалення твердих часток та ацетальдегіду в 

однопрохідному тесті (час перебування 10 мс) склала 70% та 27% відповідно. Під 
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час тесту на циркуляцію 98% суспендованих частинок вибирались за 2 хв роботи, 

а концентрація ацетальдегіду знижувалася на 70% за 50 хв. Вважається, що 

каталізатор TiO збуджується частинками високої енергії, викликаними плазмою 

(електронами, фотонами та метастабільними молекулами), що призводить до 

посиленого видалення забруднюючих речовин. Ці результати випробувань 

вказують на можливість ефективного об’єднання плазмових та каталітичних 

технологій для очищення повітря від тютюного диму [15]. 

Для бар’єрних плазмохімічних систем досліджувалось використання 

хімічних каталізаторів у якості матеріалу для одного з електродів. Так, наприклад, 

в роботі  [16] бар’єрний реактор - це металевий каталізатор, який також виконує 

функції внутрішнього електрода. Каталітичний електрод виготовлено зі спечених 

металевих волокон у вигляді циліндричної трубки (SFM). Оксиди Mn і Co були 

осаджені на SMF методом електрохімічного осадження. У якості модельної 

сполуки досліджувалося розкладання толуолу (<1000 ppm у повітрі). Склад 

каталізатора, концентрація толуолу, прикладене напруга та частота систематично 

варіювались для оцінки працездатності бар’єрного реактора. При 100 ppm 

толуолу конверсія, аналогічна 100%, була досягнута в бар’єрному реакторі з 

використанням питомої вкладеної енергії аналогічної 235 Дж/л незалежно від 

хімічного складу каталітичного електрода. Каталітичний електрод MnOx/SMF 

показав найкращі показники щодо повного окислення. При енергії, що вкладено в 

розряд, на рівні 295 Дж/л повне окиснення до СО2 становило 80% при 100% 

конверсії толуолу. 

Розкладання низької концентрації бензолу також було досліджено для 

даного типу реакторів [16]. Результати експериментів показали, що ККД 

видалення бензолу значно підвищується при наявності каталізаторів на базі 

оксидів металів, особливо TiO2/MnOx/SMF. Цей результат може бути віднесений 

до механізму утворення атомної кисню на поверхні MnOx шляхом розкладання 

озону, що пришвидшує процеси окиснення, та фотокаталітичного окислення на 

поверхні TiO2, яке може додатково підвищити ефективність процесу. У 

присутність водяної пари ефективність повного окиснення бензолу до 
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вуглекислого газу зростала, що може бути обумовлено утворення сильного 

окислювального гідроксильного радикала. 

В Додатку Б у Таблиці Б1 наведено порівняння ефективності видалення 

бензолу для різних плазмово-каталітичних систем. 

З наведеної таблиці видно, що для видалення 90 % бензолу з повітря до 

концентрації 1500 ppm [34] можливо використання комбінованих плазмово-

каталітичних систем. Найбільш ефективними каталізаторами є такі у складі яких в 

наявності платина [20], срібло або нікель [21,28], але комбінування оксиду титану 

з деякими добавками [17] або розрядами [22] також дозволяє отримати ступінь 

конверсії у 90 %. Велике значення має нагрівання каталізатору. Робота в якій 

отримані найкращі результати [17] більш докладно описана вище. 

Плазмокаталітичну комбіновану реакторну систему на базі оксиду титану та 

бар’єрного газового розряду [16] було протестовано для розкладання толуолу 

[29]. У дослідженнях були також використані оксидні металеві каталізатори, а 

також каталізатор на основі Pt. Сама плазмова обробка призводить до утворення 

високої концентрації побічних продуктів. Каталізатор на основі Pt у поєднанні з 

плазмовим реактором найбільш ефективний для мінімізації утворення побічного 

продукту. Плазмовий реактор значно підвищує каталітичні показники. Плазмовий 

реактор у поєднанні з каталізатором на основі Pt видалив понад 90% толуолу. З 

метою визначення механізму плазмової обробки плазмовий реактор було замінено 

інжекцією озону, а результати порівняно з плазмокаталітичним реактором. 

Встановлено, що озон, який напрацовується у розряді, відіграє значну роль у 

посиленні каталітичної активності [29]. Частково ця синергія обумовлена 

каталітичним окислення озоном та іншими активними частинками, що 

напрацьовуються в розряді. Для циклічних вуглеводнів можливе утворення 

полімерних сполук при деяких комбінаціях параметрів розряду та каталізаторів, 

що є неприйнятним, так як побічні продукти часто є ще більш токсичними ніж 

початковий забруднювач. Для ефірів та деяких інших вуглеводнів ця проблема 

відсутня. Використання плазмохімічним систем значно знижує температуру 
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каталізатора необхідну для повного окиснення вуглеводнів до вуглекислого газу. 

Ефективність комбінованого процесу значно залежить від типу каталізатору [30]. 

Окрім бар’єрних систем у поєднанні з каталізатором, для розкладання 

толуолу досліджувались і безбар’єрні с електродами типу «голка-площина» [31]. 

Для яких також продемонстровано можливість очищення повітря від домішки 

толуолу. 

Іншим типом комбінованих систем для очищення повітря є поєднання 

плазмохімічних систем з карбоновими фільтрами. Так у роботі [32] досліджено 

видалення толуолу та трихлоретилену для бар'єрних поверхневих та тліючих 

газових розрядах. Експерименти проводяться для швидкості потоку газу від 1 до 

10 л/хв., вкладена потужності від 0 до 7 Вт і початкова концентрація толуолу та 

трихлоретилену від 0 до 2000 ppm. Результати показують, що: (1) швидкість 

розкладання толуолу монотонно зростає зі збільшенням вкладеної потужності; (2) 

приблизно 90% толуолу видаляється лише плазмовими реакторами, а до 98% - 

гібридними системами; (3) видалення трихлоретилену гібридною системою 

становить 90%, а до 50% видаляється тільки плазмохімічним реактором; (4) 

падіння тиску на реакторі та вуглецевого фільтра збільшуються зі збільшенням 

швидкості потоку газу; (5) розкладання трихлоретилену відбувається з 

утворенням CO2, H2O і Cl, побічні продукти розкладання поглинаються у фільтрах 

з активованим вугіллям; (6) у побічних продуктах розряду для цього діапазону 

експериментів не спостерігаються COCl2, HCl, CO, NOx та O3; та (7) енергетичний 

вихід для розкладання толуолу становить до 30 г/кВт*год та до 15 г/кВт*год для 

розкладів тирхлоретилену [32]. 

В Додатку Б у Таблиці 2Б наведено порівняння ефективності видалення 

толуолу для різних плазмово-каталітичних систем [33]. 

З наведеної таблиці видно, що видалення 90 % толуолу з повітря при 

досліджені комбінованих плазмово-каталітичних систем досягалось у багатьох 

роботах [29-30,37,41,42,44-50,52-43,58,61], але в більшості випадків це було 

обумовлено нагріванням каталізатору [29-30,39,49-50,58,61] або відносно 

низькими початковими концентраціями толуолу (200-300 ppm). Слід зазначити, 
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що найкращі результати (>99%) якраз і отримані для комбінованих плазмо-

каталітичних систем в яких каталізатор нагрівався, але комбінована дія оксиду 

алюмінію та коронного розряду дозволяє очищувати повітря від домішок толуолу 

на рівні 1100 ppm з ефективністю 90 %. Для комбінованих плазмо-каталітичних 

систем енергія вкладена у розряд є не репрезентативною, так як не враховує 

енергію на нагрівання каталізатору. У будь-якому випадку використання суто 

плазмохімічних систем є більш привабливим. Проаналізуємо роботи в яких 

видалялася домішки вуглеводнів виключно низькотемпературною плазмою 

газорозрядних систем. Найбільш розповсюдженими модельними забруднювачами 

є бензол, толуол та трихлоретилен. Почнемо з бензолу. 

В Додатку Б у Таблиці 3Б наведено порівняння ефективності видалення 

бензолу для різних плазмохімічних систем. 

З наведеної таблиці видно, що видалення 90 та більше % бензолу досягалось 

у 8 роботах з 21 ти [4,39,62-64,70,72,73], що значно менше ніж у плазмо-

каталітичних методах (6 з 12). При цьому виключно плазмохімічні системи 

досліджені більш ретельно – 21 проти 12 робіт. Слід зазначити, що бар’єрні 

плазмохімічні системи в обох випадках досліджені найбільш ретельно, лише 

чотири роботи з 32, але в 4 з 5 [4,34,44,70,71] було досягнуто ступінь розкладання 

більше 90 %, що свідчить при високу перспективність саме таки[ типів розряду 

для створення ефективних плазмохімічних систем очищення повітря. Слід 

зазначити, що навіть для концентрацій бензолу на рівні 2700 ppm можливо 

досягнути ступінь розкладання бензолу на рівні 99,9 % без використання 

каталізаторів та теплового нагріву [62]. 

Проаналізуємо використання плазмохімічних систем для розкладання 

домішки толуолу. В Додатку Б у Таблиці 4Б наведено порівняння ефективності 

видалення толуолу для різних плазмохімічних систем. 

З наведеної таблиці видно, що лише у 4 роботах досягалось видалення 

толуолу на рівні вище 90 % [39,79-80,82] з чотирнадцяти, і хоча видалення 

толуолу для суто плазмохімічних систем досліджено  гірше ніж для бензолу (14 

проти 21 роботи), це значно складніша задача. Що підкреслює той факт, що 
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дослідження плазмо-каталітичних методів йдуть більш інтенсивно – 28 проти 14 

робіт для бензолу. При чому в 12 з 28 робот присвячених плазмо-каталітичним 

методам було досягнуто рівень розкладання толуолу вище 90 %. 

Слід зазначити, що бар’єрні плазмохімічні системи також в обох випадках 

досліджені найбільш ретельно, лише 14 з 42, але в 7 з 14 (50%) було досягнуто 

ступінь розкладання більше 90 %, тоді як для усіх інших систем цей показник 

становить 9 з 28 (32%), що при порівнянні зі схожою ситуацією для бензолу, 

свідчить при високу перспективність саме таких типів розряду. Відзначимо, що 

навіть для концентрацій толуолу на рівні 500 ppm у імпульсному коронному 

розряді можливо досягнути ступінь розкладання бензолу на рівні 99,9 % без 

використання каталізаторів та теплового нагріву [80]. 

Проаналізуємо використання плазмохімічних систем для розкладання 

домішки трихлоретану. В Додатку Б у Таблиці 5Б наведено порівняння 

ефективності видалення трихлоретилену для різних плазмохімічних систем. 

З наведеної таблиці видно, що лише у 4 роботах  не досягалось видалення 

трихлоретилену на рівні вище 90 % [71,83,95-96] з 15, і хоча видалення 

трихлоретилену для сутто плазмохімічних систем досліджено  так же як для 

бензолу (14 проти 15 робіт), це значно простіша задача. Трихлоретилен у 

концентраціях до 1000 ppm видаляється як DBD так і коронним розрядом до 90 % 

навіть без використання каталізаторів. Відмінності між видаленням толуолу, 

бензолу і трихлоретиленом підкреслюють високу залежність ефективності 

видалення від хімічної будови речовини, що видаляється. 

Слід зазначити, що бар’єрні плазмохімічні системи більш ефективні для 

видалення трихлоретилену, ніж системи, які побудовані на коронному чи 

тліючому розрядах. Але відповідно, до роботи [93] де порівнювався DBD та 

коронний розряд для однакових початкових концентрацій трихлоретилену 

різниця в ефективності видалення 5 %, а щільність енергії для коронного вдвічі 

менша, що підкреслює необхідність більш ретельного дослідження саме коронних 

чи безбар’єрних розрядів. 
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Окрім вище проаналізованих речовин, видалення низькотемпературною 

плазмою газових розрядів досліджувалося для: ацетальдегіду [15,97,98], ацетону 

[99-105], ацетилену [106,107], діхлорметану [100,108-112], формальдегіду [10,113-

115], метану [71,116-118], метанолу [94,108,119-122], пропану [123-128], пропену 

[123,127,129-131], стиролу [132-134], тетрахлоретану [100,111,119,135-138], 

ксилолу [83,103,139-141], та деякі інші, що підкреслює значну увагу яка прикута 

до створення плазмохімічних технологій видалення домішок вуглеводнів з потоку 

повітря. 

Окремо, слід відмітити, роботи в яких деякий додавання вуглеводнів в 

газову суміш, забруднену оксидами азоту, дозволяло при плазмохімічний обробці 

домогтися значно скорочення концентрації забруднювачів в викидах, наприклад 

[142]. 

Значний вплив на продукти та ефективність плазмохімічних реакцій має 

первинний склад реагентів, тип газового розряду, що використовується для 

створення низькотемпературної плазми, температура газу, рівень вологості, 

швидкість витрати газовій суміші крізь плазмохімічний реактор та початкова 

концентрація. 

У більшості випадків ефективність плазмохімічного розкладання зростає 

при зростанні температури газу. Це пов’язують зі збільшеним швидкості реакції 

радикалів О та ОН з вуглеводнями за рахунок підвищення ендотермічного порогу 

цих реакцій [35,93,113,124,140,143]. Однак данний механізм працює лише в тому 

випадку, коли розкладання вуглеводнів йде в основному через реакції з 

радикалами. Але, якщо більша частина розкладання йде внаслідок електронного 

удару (наприклад, для CCl4), в цьому випадку відсутня залежність від 

температури [144,145]. 

Однак роботі [146] розкладання CCl4 значно покращилося при зростанні 

температурі. Це може бути пояснено тим, що максимальна щільність енергії 

також значно вища ніж у [145], що може призвести до більшого розкладання. 

Також може зростання швидкість видалення та енергоефективність може бути 

пов’язано зі збільшенням наведеного електричного поля (E/n) с підвищенням 
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температури. Наведене електричне поле, будучи відношенням електричного поля 

(E) та щільності газу (n), є важливим параметром, що визначає енергію електронів 

у плазмі. Щільність газу зменшується, коли температура газу зростає при 

постійному тиску, і в цьому випадку плазмохімічні системи, , працюють при 

більш зниженому електричному поле. 

Окремо слід зауважити, що для озону який є одним з активних реагентів і 

напрацьовується в розряді, швидкість розкладання суттєво зростає при 

підвищенні температури (у 5 разів вище при 573 К порівняно з 373 К). Таким 

чином ряд конкуруючих процесів визначають поведінку залежності ефективності 

розкладання від температури, яка може як зростати так і зменшуватись, що і 

спостерігається в експериментах. 

Концентрації вуглеводнів у промислових викидах варіюються у широкому 

діапазоні. При зростанні початкової концентрації зменшується питома щільність 

енергії і умовна кількість радикалів, що можуть прореагувати з молекулою, що 

призводить до зменшення ефективності розкладання. 

Деякі роботи також вказують на те, що характерна енергія [154–158] (тобто 

щільність енергії, необхідна для розкладають 63% від початкової концентрації 

вуглеводня) та енерговитрати на розкладання однієї молекули [96,147,148] - це 

зростаюча функція початкової концентрації. Для деяких галогенованих 

вуглеводнів початкова концентрація здається не впливає на ефективність 

розкладання. Це виявлено для HFC-134a [149], CFC-12 [150], HCFC-22 [151] та 

трихлоретилену [152], що може бути частково віднесено до вторинного 

розкладання, викликаного фрагментами іонів та радикалів, що утворюються на 

етапах первинного руйнування [152]. 

Вплив вологості на ефективність розкладання вуглеводнів представляє 

великий інтерес для практичного застосування в промисловості, оскільки 

технологічний газ складається з навколишнього повітря, що зазвичай містить 

водяну пару при різних концентраціях.  

Вплив водяної пари сильно залежить від її концентрації, а також на типу 

вуглеводню та розряду. Вода відіграє важливу роль у хімії плазми, 
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оскільки розкладається на радикали ОН та Н у газовому розряді. Сила окислення 

ОН, як правило, набагато вища, у інших окислювачів, таких як атоми кисню та 

пероксильні радикали. Введення водяної пари може спричинити зміни в 

електричних і фізичні параметрах розряду. Вплив води здебільшого вивчався у 

DBD реакторах. Але відомо, що на характеристики коронних розрядів також 

впливає наявність водяної пари. При більш високій вологості спостерігаються 

менші струми для заданої напруги [81], що скоріш за все пояснюється 

прилипанням електронів до молекул води та зменшенням напрацювання ОН 

радикалів. Таким чином вода дуже несприятливо впливає на видалення 

вуглеводнів через свої електронегативні характеристика, які обмежують щільність 

електронів і гасять активовані частинки [75]. Вплив вологості досліджено для 

домішок деяких вуглеводнів. Здається, що додавання води негативно впливає на 

параметри розряду незалежно від хімічної структури вуглеводню. Але, підвищене 

виробництво ОН, внаслідок більш високого вмісту водяної пари конкурує з 

останнім ефектом, залежно від хімічної структури вуглеводню [108]. Вплив на 

процес ефективність видалення може бути як посилюючим, так і зменшуючим або 

нейтральний залежно від хімічної структури вуглеводню. В Додатку Б у Таблиці 

6Б наведено вплив водяної пари на розкладання вуглеводнів різної будови. 

З наведеної таблиці видно, що навіть для однакового типу розряду 

(коронний розряд) та модельного забруднювача (толуол) вплив може бути 

протилежним. Деякі дослідження показали, що існує оптимальний вміст водяної 

пари для досягнення максимальної ефективності видалення вуглеводнів. Цікаво, 

що цей оптимум становить близько 20% RH як для трихлоретилену, так і для 

толуолу [75,81]. Крім того, додавання води протидіє утворенню озону за рахунок 

споживання O. Також показано, що водяна пара зменшує утворення СО 

[153,156,162]. Нарешті, підвищена вологість може отруїти каталізатори при 

сумісному використанні з плазмохімічними системами [44]. 

Витрата газу, що застосовується в лабораторних експериментах, як правило 

коливається від 0,1 л/хв до 10 л/хв. Ефект зменшення витрати газу (швидкість 

потоку) логічно передбачає збільшення часу перебування вуглеводню в системі. 
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Отже, ймовірність електронного удару та для реакцій між вуглеводнем та 

радикалами і метастабілами, що генеруються плазмою, зростає, що збільшує 

ефективність розкладання. 

Раніше було встановлено, що безбар'єрний газовий розряд з сильно 

неоднорідним полем, як один з різновидів стримерного (коронного) розряду, 

може ефективно використовуватись у плазмохімічних застосуваннях (наприклад, 

для синтезу озону) [163-166]. Це дозволяє припустити можливість ефективного 

використання даного типу розряду для очищення повітря від домішок 

вуглеводнів. Принципову перевагою безбар'єрного газового розряду з сильно 

неоднорідним полем є відсутність діелектричного бар'єру, наявність якого у 

плазмохімічних системах значно знижує час використання цих систем. Поєднання 

вищезазначених фактів підкреслює актуальність досліджень з використання 

низькотемпературної плазми безбар'єрного газового розряду для очищення 

повітря від домішок вуглеводнів. 

1.2 Експериментальні дослідження розкладання домішок вуглеводнів 

низькотемпературною плазмою безбар’єрного газового розряду з 

сильнонеоднорідним розповсюдженням електричного поля 

1.2.1. Експериментальний стенд для дослідження продуктів 

плазмохімічних реакцій. 

Експериментальний стенд для дослідження розкладання парів вуглеводнів в 

безбар'єрному газовому розряді складається з системи газопідготовки, 

плазмохімічного реактора, високовольтного джерела живлення, системи контролю 

електродинамічних параметрів і системи аналізу складу газових сумішей. 

Принципова схема установки наведена на Рис. 1.1.  

Система підготовки газових сумішей складається з мембранного компресора 

типу SLL-30 фірми SECOH SANGYO Co (Японія), змішувальної ємності і 

регулюючих вентилів. Газовий потік барботувався крізь ємність з рідкими 

вуглеводнями для насичення парами. Плазмохімічних реактор (ПХР) складався або 

з трьох послідовно з'єднаних плазмохімічних реакторів коаксіального типу з 
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центральним електродом, що складається з набору зіркоподібних електродів (в 

одному реакторі 100 шт., міжелектродний проміжок 5 мм, площа циліндричного 

електрода - 880 см
2
), або з одного реактора даного типу, для кожного опору при 

вимірюванні електродинамічних параметрів розряду використовувалась підібрана 

еквивалентна ємність. Електрична ємність одного плазмохімічного реактора 

складала 56 пФ. Геометрію плазмохімічних реакторов було обрано з міркувань 

найбільшої ефективності проведення плазмохімічних процесів, що було показано 

раніше при використанні відповідної геометрії для сінтезу озону [163-166]. 

 

Рис. 1.1 Принципова схема установки 

Після плазмохімічного реактора з потоку повітря проводився відбір проби 

для хроматографічного аналізу, який здійснювався за допомогою газового 

хроматографа HP 5890 Series II. Там же, крізь вакуумний натекатель, проводився 

відбір проби для мас-спектрометричного аналізу, який здійснювався з 

використанням мас-спектрометричного комплексу на підставі мас-спектрометра 

МХ-7303, докладно описано нижче. Для проведення кількісного аналізу газових 

сумішей було виконано калібрування вимірювальних каналів стенду з 

використанням еталонних газових сумішей відомого складу (15%  етан, н-бутан 

14,9%, метан - 70% та 18,8% - пропан, Н - бутан - 5,2%, ізобутан - 76%) і ряду 

хімічно чистих речовин (бензол, етиловий спирт, аміак, гептан, азот, кисень, 

водень, аргон). 

Вимірювання електродинамічних параметрів розряду здійснювалося 

цифровим осцилографом Tektronix TDS-2024В з частотою дискретизації 200 МГц 
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за допомогою струмового шунт CT-1 фірми Tektronix, з чутливістю 5 мВ/мА і 

вихідним опором 50 Ом, зі смугою пропускання 25 кГц ... 1 ГГц, та 

високовольтного щупа P6015A з коефіцієнтом ділення 1000:1 і смугою 

пропускання 10 Гц ... 75 МГц. Сигнал з осцилографа Tektronix TDS-2024В через 

цифровий паралельний вихід RS-232 оброблявся програмою WaveStar for 

Oscilloscopes на РС. Для віднімання струму зарядки ємності ПХР були виміряні 

параметри еквівалентної ємності, складеної з набору високовольтних 

конденсаторів. Струм при розряджанні еквівалентної ємності відіймався від 

струму, що протікав крізь розрядний проміжок. Параметри, принцип роботи та 

схема імпульсного джерела живлення докладно наведено нижче. 

В експериментах використовувалися пари етанолу, метанолу, дихлоретану, 

циклогексану. Для вимірювання витрати вуглеводнево-повітряної газової суміші 

використовувався витратомір РГ-063У, що було калібровано та аттестовано 

ДержМетрологією. Концентрація парів вуглеводнів варіювалася в межах 0,05 ... 

0,1% (об.)(500-1000 ppm) при витраті вуглеводнево-повітряної газової суміші 

0.16, 0.5 і 1 л/хв.  

Для формування низькотемпературною плазми використовувалися 

спеціальні джерело живленн, що призначено для формування однополярних 

високовольтних (1 мксек, 15кВ, 10А, 20кГц) імпульсів на резистивно-ємнісному 

навантаженні. Максимальна споживана потужність 360 Вт. 

Імпульсне джерело живлення розроблено для використання в безбар'єрних 

озонаторах ННЦ ХФТІ, що мають високу продуктивність та надійність. 

У озонаторах ННЦ ХФТІ для генерації озону використовуються 

плазмохімічні реактори з безбар'єрним розрядом в геометрії голка - площина з 

негативною полярністю на острійном електроді. Особливістю даного розряду - 

низька величина (близько 1 %) співвідношення розрядного струму до ємкісного і, 

як наслідок, великі втрати енергії на заряд ємності плазмохімічногореактора. У 

процесі досліджень характеристик розряду було виявлено, що накладення 

невеликого постійної напруги зміщення (50 В – 1000 В) на високовольтні 
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імпульси дозволять істотно (до 10 %) збільшити відношення розрядного струму 

до ємкісного. 

Для зменшення втрат в основу силової частини імпульсного джерела 

живлення була покладена вдосконалена схема резонансного заряджання-

розряджання ємності реактора (Рис. 1.2), що дозволяє повертати в 

накопичувальну ємність С1 до 90% енергії, що пішла на заряджання ємності 

плазмохімічного реактора на момент закінчення розрядного струму. 

 

Рис. 1.2 Схема формування високовольтних імпульсів імпульсного джерела 

живлення 

У момент подання сигналу управління на затвор ключа Q1 утворюється 

резонансний контур, що складається з накопичувального конденсатора С1 , 

дроселя L1, індуктивності розсіювання трансформатора Т1 і ємності 

плазмохімічного реактора. Накопичувальний конденсатор С1 розряджається до 

нуля за час 0,5 s через ключ Q1, дросель L1 і індуктивність розсіювання 

трансформатора Т1 і, тим самим, заряджає ємність плазмохімічного реактора до 

напруги 8 15 kV. Після чого відбувається зворотний процес, що становить суть 

рекуперації енергії: ємність плазмохімічного реактора розряджається через 

ланцюг: індуктивність розсіювання трансформатора Т1, дросель L1, діод D1, що 
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дозволяє повернути в накопичувальний конденсатор С1 до 90% спочатку 

накопиченої енергії. 

У цей момент часу також відбувається перемагнічування сердечника 

трансформатора Т1. Крім того, в момент відкривання ключа Q1 відбувається 

накопичення енергії в дроселі L2, яка після замикання ключа Q1 забезпечує 

доданий заряд накопичувального конденсатора С1. Цей ланцюг додатково на 10-

20% збільшує напругу на накопичувальному конденсаторі С1 по відношенню до 

напруги на С6. Конденсатор C2 і діод D2 забезпечують необхідне постійне 

зміщення у паузах між імпульсами. Напруга зсуву зворотно пропорційна величині 

ємності конденсатора C2. 

На Рис. 1.3 показані типові осцилограми імпульсного джерела живлення 

при використанні для навантаження плазмохімічних реакторів ННЦ ХФТІ з 

геометричною ємністю 500 пФ, де: 1 - напруга на затворі ключа Q1; 2 - напруга на 

PCR (постійна напруга зсуву-75В); 3 - напруга на накопичувальному конденсаторі 

С1; 4 - струм через плазмохімічний реактор. 

 

Рис. 1.3 Характерні осцилограми імпульсного джерела живлення 

(навантаження – безбар’єрний плазмохімічний реактор ННЦ ХФТИ) 

Пік розрядного струму 



40 

 

У процесі досліджень характеристик розряду було виявлено, що наявність 

повільно загасаючих синусоїдальних коливань (див. Рис. 1.3) з періодом близько 

50 мксек і напругою до 1000 В, що виникають безпосередньо після 

високовольтного імпульсу, негативно позначаються на стабільності газового 

розряду : 

- Енергія цих затухаючих коливань додатково розігріває газ в розряді , що 

призводить до зниження ефективності напрацювання озону ; 

- При частотах повторення високовольтних імпульсів вище 3 кГц (основний 

режим) напруга затухаючих коливань попереднього високовольтного імпульсу 

підсумовується з подальшим високовольтним імпульсом досить випадковим 

чином, що призводить до нестабільності амплітуди високовольтного імпульсу в 

часі; 

- Затухаючі коливання (Див. Рис.1.4) негативно впливають на оптимальний 

режим перемагнічування осердя високовольтного імпульсного трансформатора , 

що призводить до додаткових теплових втрат в осерді високовольтного 

імпульсного трансформатора. 

 

Рис. 1.4 Повільно затухаючі синусоїдальні коливання напруги на 

плазмохімічному реакторі 
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Період цих коливань визначається ємністю плазмохімічного реактора і 

індуктивністю вторинної обмотки високовольтного імпульсного трансформатора 

Т1. 

Для усунення цих затухаючих коливань в схему додана демпфуючий 

ланцюжок з баластного резистора R9 і високовольтного швидко перемикається 

діода D13, яка підключена паралельно навантаженні (вторинна обмотка 

трансформатора T1). Цей ланцюг, що шунтує позитивну півхвилю затухаючих 

коливань таким чином, що затухаючі синусоїдальні коливання перетворюються 

на затухаючий аперіодичний процес (див. Рис. 1.5). 

 

Рис. 1.5 Осцилограма напруги на плазмохімічному реакторі з демпфуючим 

ланцюжком 

1.2.2. Мас-спектрометричний комплекс на базі мас-спектрометру МХ-7303. 

Методіка відбору та мас-спектрометричного аналізу складу газової проби. 

Для мас-спектрометричного аналізу продуктів плазмохімічних реакцій 

використовувався мас-спектрометричний комплекс на базі мас-спектрометра МХ-

7303. Мас-спектрометр МХ-7303 має наступні основні технічні характеристики. 

Діапазон вимірювань по масам від 2 а.о.м. до 400 а.о.м. Роздільна здатність на 

полувисоті лінії мас-спектра становить 1 а.о.м. Чутливість по аргону не менш 10
-3
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А/Па. Поріг чутливості по аргону не більше 10
-8

 А/Па. Схему установки 

приведено на Рис. 1.6. 
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Рис. 1.6 Схема мас-спектриметричного комплексу 

Відбір проби газової суміші, що досліджується, відбувається крізь отвір 

діаметром 40 мкм в діафрагмі (1) (див. Рис. 1.7). Потім проба газу, через 

керований голчастий натекатель, подається в іонне джерело мас-спектрометра (2). 

Газ у джерелі іонів (2) іонізується, а іони, що утворилися, прискорюються і 

надходять в аналізатор мас (3). В аналізаторі мас (3) іони сепаруються по масам. 

Сканування по масам дозволяє отримати мас-спектр досліджуваної газової 

суміші. Струм іонів, що пройшли через аналізатор мас (3) надходить на вхід 

вторинно-електронного помножувача (ВЕП). Вихідний сигнал ВЕП посилюється 

електрометричним підсилювачем, розташованим на верхньому фланці аналізатора 

мас (3). З виходу електрометричного підсилювача сигнал надходить на вхід 

підсилювача постійного струму (ППС), розташованому в блоці управління і 

індикації мас-спектрометра (4). Посилений ППС сигнал, пропорційний 

зареєстрованому току іонів, а також сигнал індикатора мас, подаються на входи 
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двохканального аналого-цифрового перетворювача (5) Velleman PCS-500. 

Оцифровані сигнали з виходу аналого-цифрового перетворювача (АЦП) 

подаються на вхід комп'ютера (6). АЦП Velleman PCS-500 управляється 

комп'ютером з використанням програмного продукту PCLAB2000. Подальша 

обробка проводиться з використанням процесора електронних таблиць EXEL, а 

також програми MATLAB. 

 

 

Рис. 1.7 Фото отвору у діафрагмі 

Високовакуумна відкачка мас-спектрометра проводитися магніторазрядним 

насосом НОРД-250 (8). Особливістю магніторазрядних насосів є сильна 

залежність швидкості відкачки від сорту газу.  

Таблиця 1.1 

Відносні значення швидкості відкачування газів магнитнорозрядним 

насосом.  

Сорт газу Відносна швидкість 

відкачування, % 

Водень 270 

Азот 100 

Пари води 100 

Вуглекислий газ  100 

Кисень 57 

Легкі вуглеводні 90-160 

Гелій 10 

Неон 4 

Аргон, кріптон, ксенон 1 
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У Таблиці 1.1 наведені відносні значення швидкості відкачки 

магніторазрядного насоса найбільш часто зустрічаються газів [167]. За 100% 

прийнята швидкість відкачування повітря. 

З наведеної таблиці видно, що швидкість відкачування залежно від сорту 

газу може змінюватися на чотири порядки величини. Оскільки у складі 

аналізованої проби очікуються як аргон, так і водневовмісні гази, то у разі 

відкачування мас-спектрометра магніторазрядним насосом склад газу в джерелі 

іонів мас-спектрометра може істотно відрізнятися від складу проби газу вході в 

систему відбору (див. Рис. 1.6). З метою зменшення впливу вибірковості 

магніторазрядного насоса відкачування аналізатора мас (3) проводиться через 

патрубок (7) з внутрішнім діаметром 24 мм і довжиною 215 мм. У таблиці 4 

наведені результати розрахунку швидкості відкачування мас-спектрометричної 

установки S по повітрю, аргону і водню, а також значень провідності патрубка U і 

швидкості відкачки на вхідному патрубку насоса S0 для цих газів. Розрахунки 

виконувалися в припущенні вільно-молекулярного режиму течії газу і 

незалежності швидкості відкачки на вході в насос від тиску [167, 168]. У 

розрахунках використані дані, наведені в Табл. 1.1. 

Таблиця 1.2 

Швидкість відкачування різних газів з мас-спектрометричної установки. 

Газ S, л/с U, л/с S0, л/с 

Повітря 7,5 7,78 250 

Аргон 1,8 6,62 2,5 

Водень 28,6 29,6 675 

З результатів розрахунків (Табл. 1.2) видно, що використання патрубка (7) 

дозволило істотно звузити діапазон значень швидкості відкачування для різних 

сортів газу. Якщо швидкість відкачування на вхідному патрубку насоса S0 

змінюється від 2,5 л/с (для аргону) до 675 л/с (для водню), то швидкість 

відкачування мас-спектрометра через патрубок змінюється від 1,8 л/с (для аргону) 

до 28,6 л/с (для водню). Таким чином, використання перехідного патрубка 

дозволяє досягти близьких значень швидкості відкачки мас-спектрометра для 
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найбільш важливих компонент суміші, що досліджується. Це забезпечує 

близькість складів газу в мас-спектрометрі і проби, що відбирається з 

плазмохімічного реактора. Оскільки, проба для аналізу відбирається з газового 

потоку атмосферного тиску, то для проведення мас-спектрометричного аналізу 

необхідно знизити тиск відібраної проби газу від атмосферного до робочого, яке 

для даного типу мас-спектрометра не повинно перевищувати 10
-2

 Па. Система 

відбору проб газу для мас-спектрометричного аналізу складається зі звужуючого 

пристрою (1), вакуумних насосів (9) і (10). Звужуючій пристрій призначений для 

створення перепаду тиску з атмосферного до 100 Па і являє собою знімну 

металеву діафрагму з отвором 40-70 мкм. В якості матеріалу для виготовлення 

діафрагми використовувалася алюмінієва фольга товщиною 0,3 мм. На Рис. 1.7 

показана фотографія отвору в діафрагмі, знята за допомогою мікроскопа. Одну 

поділку шкали на фотографії відповідає відстані 20 мкм. 

Після того, як заготівлі була додана необхідна форма, в центрі пророблялося 

отвір необхідного діаметра. Дана процедура здійснювалася за допомогою тонкої 

голки. Контроль розміру отвору проводився за допомогою матеріалознавчого 

мікроскопа ІМЦ 100*50 А. 

В залежності від умов відбору проби газу [169], простір між діафрагмою (1) 

і натекателем V1 відкачується пластинчасто-роторним вакуумним насосом 2НВР-

5Д (10) або магніторазрядним насосом НОРД-250 (9) (див. рис 14). Тиск на цій 

ділянці вакуумної системи може контролюватися іонізаційним датчиком тиску G1 

типу ПМІ-2 або термопарних датчиком ПМТ-2, які підключені до вакуумметру 

ВІТ-2 (на схемі не показані). Клапан V2 призначений для підключення насоса 

попередньої відкачування (10) після відкривання аналізатора мас. Клапани V3, V4 

з'єднують вакуумні насоси з об'ємом, що відкачується. 

Відбір проби крізь магістраль, що сполучає плазмохімічний реактор з мас-

спектрометричною установкою, здійснюється виготовленим для цієї мети постом 

відкачування на базі форвакуумного насоса 2НВР-5 (10) (Рис.1.8). До складу 

поста входять також електромагнітні клапани відкачування V4 і напуску газу V5, 

термопарний датчик тиску G2 типу ПМТ-2, блок живлення і управління. 
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На Рис. 1.8 представлена газова схема поста попереднього відкачування. 
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Рис. 1.8 Газова схема поста попереднього відкачування 

Електромагнітний клапан К1 з'єднує газову магістраль, що відкачується, з 

насосом ФН. Клапан К2 призначений для автоматичного напуску повітря в насос 

при вимиканні насосу. Тиск газу на вхідному патрубку насоса контролюється 

термопарної манометричною лампою Л1. Живлення і керування насосом ФН, а 

також приводами клапанів К1, К2 здійснюється за допомогою блоку живлення і 

управління.  

1.2.3. Методіка хроматографічного аналізу вмісту парів вуглеводнів у 

відібраній газовій пробі. 

Після плазмохімічного реактора з потоку повітря проводився відбір проби для 

хроматографічного аналізу, який здійснювався за допомогою газового 

хроматографа HP 5890 Series II, оснащеного капілярною хроматографічною 

колонкою Rtex-5 30m*0,53 mmID*1,5 um df з хімічним складом нерухомого шару 

5% дифенілу і 95% діметілполісілоксан. Вміст вуглеводня у відібраній пробі 

визначався у порівнянні з концентрацією у пробі з відомою концентрацією 

(порівнювалися площі хроматографічних піків). Для визначення вуглеводнів 

використовувався полумяно-іонозаційний детектор, який має межу виявлення 

вуглеводнів на рівні 2*10
-12

 та лінейний дінамічний діапазон 10
7
. Зміна 

концентрації досліджуваних речовин визначалося по площі хроматографічного 

піку. 
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1.2.4. Мас-спектрометричний аналіз продуктів плазмохімічних реакцій. 

В умовах розряду в низькотемпературній плазмі відбувається утворення 

радикалів, таких як CH3, C2H5, OH, C2H5О і т.д., і, як результат, напрацьовується 

широкий спектр продуктів реакції. Аналіз складу продуктів дозволяє 

ідентифікувати фізико-хімічні процеси в різних режимах горіння розряду і 

оптимізувати роботу плазмохімічних реакторів за вихідним продуктом. Найбільш 

повне уявлення про склад продуктів плазмохімічних реакцій дозволяє отримати 

комплексний підхід з використанням мас-спектрометричного та хроматографічного 

аналізу. 

Для етанол-повітряної газової суміші був проведений мас-спектрометричний 

аналіз продуктів плазмохімічних реакцій на виході з плазмохімічного реактора. В 

умовах розряду в низькотемпературній плазмі відбувається утворення іонів і 

радикалів, таких як CH3, C2H5, OH, C2H5О і т.д., і, як результат, напрацьовується 

широкий спектр проміжних продуктів. Аналіз складу дозволяє ідентифікувати 

фізико-хімічні процеси в різних режимах горіння розряду і оптимізувати роботу 

плазмохімічних реакторів по вихідному продукту. Найбільш повне уявлення про 

склад продуктів плазмохімічних реакцій дозволяє отримати комплексний підхід з 

використанням мас-спектрометричного та хроматографічного аналізу. 

Для визначення складу продуктів, що напрацьовується в плазмохімічному 

реакторі, був проведений мас-спектрометричний аналіз проби на виході з 

плазмохімічного реактора. На Рис. 1.9 приведено мас-спектри етанол-повітряної 

газової суміші на виході з плазмохімічного реактора без розряду і з розрядом. 

Добре видно, що без розряду на мас-спектрах проявляються піки 

атомарного і молекулярного азоту і кисню, води, гідроксилу і аргону, а також 

характерна група етанолу. На мас-спектрах знятих з проби, що відібрано після 

плазмохіміного реактора з розрядом, крім перерахованих вище груп, видно появу 

нових піків, що відповідають атомним масам 15 (CH3), 30 (C2H6), 31 (CH3О), 43 

(C2H3О). Так як концентрація аргону в газі лишається постійною і для піку аргону 

не спостерігається перекриття з іншими речовинами, то пік 40 маси (Ar) 
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використовувався для порівняння зміни амплітуд піків інших мас при аналізі 

експериментальних даних. На Рис. 1.9 видно, що на мас-спектрі з розрядом 

амплітуда піка 46 атомної маси (C2H5ОH) зменшилася, а амплітуди піків, 

відповідно 44 атомної маси (CO2, C2H4О) і 18 атомної маси (H2O) збільшилися, 

щодо 40 маси (Ar). У складі газової суміші, після обробки низькотемпературною 

плазмою, реєструвалися також значні піки, відповідні ряду радикалів CH3 (15), 

OH (17), CH3О (31), C2H3О (43), C2H5О (45) і хімічній сполуці формальдегід 

(CH2О, 30). Поява піку 43 (C2H3О) атомної маси і значне зростання піку 44 

атомної маси, дозволяє зробити висновок, що в розряді утворюється значна 

кількість оцтового альдегіду (C2H4О). 

 

Рис. 1.9 Мас-спектри етанол-повітряної газової суміші без розряду (зверху) і з 

розрядом (знизу) 

Динаміка зміни амплітуд піків при різному напрузі, прикладеній до 

плазмохімічного реактору, наведена на Рис. 1.10. 
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Рис. 1.10 Мас-спектри етанол-повітряної газової суміші при різних амплітудах 

імпульсу напруги на плазмохімічному реакторі 

При збільшенні потужності, вкладеної в розряд, амплітуда піку сорок 

четвертої маси зростає відносно піку 40 маси, що означає, що із зростанням 

вкладеної потужності ступінь конверсії етанолу зростає (див. Рис. 1.10). 

1.2.5. Хроматографічний аналіз продуктів плазмохімічних реакцій.  

Для підтвердження даних отриманих при мас-спектрометричному аналізі 

було проведено хроматографічний аналіз продуктів плазмохімічних реакцій, що 

протікають під дією низькотемпературної плазми в етанол-повітряної газовій 

суміші. 

Розглянемо результати хроматографічного аналізу вуглеводнево-повітряної 

газової суміші на виході з ПХР. 

На Рис. 1.11 наведено хроматограми складу повітря з домішкою етанолу на 

виході з ПХР без розряду і з розрядом. 
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Рис. 1.11 Хроматограми етанол-повітряної газової суміші без розряду 

(зверху) і з розрядом (знизу) 

Поява нових хроматографічних піків вказує на те, що в 

низькотемпературній плазмі розряду здійснюється синтез проміжних органічних 

сполук.  

 

Рис. 1.12 Хроматограми етанол-повітряної газової суміші з розрядом при 

різних амплітудах імпульсу напруги на плазмохімічному реакторі (q = 0,16 л/хв) 

Продуктами конверсії етанолу є більш легкі вуглеводні (перший 

хроматографічний пік, не розділяються хроматографічної колонкою), оцтовий 

альдегід (C2H4O) і оцтова кислота (H3CCOOH), а також у незначних кількостях 
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більш складні вуглеводні, що утворилися в результаті взаємодії в розряді хімічних 

радикалів, це підтверджує дані мас-спектрометричного аналізу. При збільшенні 

напруги на ПХР, а, отже, вкладеної потужності, відбувається зменшення площі 

хроматографічного піку етанолу та зростання хроматографічних піків відповідних 

продуктам розкладання, оцтовому альдегіду (C2H4O) і оцтовій кислоті 

(H3CCOOH) (див. Рис. 1.12). Враховуючи, що площа хроматографічного піку 

пропорційна кількості речовини, що визначається, можна оцінити ступінь 

розкладання етанолу, як відношення різниці площ хроматографічних піків 

етанолу, без розряду і з розрядом, до площі піку етанолу без розряду. Потужність, 

вкладена в розряд, визначалася по струму джерела і напрузі на первинній обмотці 

трансформатора, що формує високовольтний імпульс. 

 

Рис. 1.13 Ступінь конверсії парів етанолу в залежності від вкладеної в 

розряд потужності, при витратах етанол-повітряної газової суміші через реактор 

0,16 л / хв.; 0,5 л / хв.; 1,0 л / хв 

На Рис. 1.13 представлено результати розрахунку ступеня розкладання 

(конверсії) парів етанолу в залежності від потужності вкладеної у розряд для 

витрат етанол-повітряної суміші через реактор 0.16, 0.5 і 1 л/хв. Показано, що для 
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значень вкладеної потужності близько 70 Вт при витраті 1 л/хв досягається 94 % 

конверсія парів етанолу в розряді. 

Для визначення характерних механізмів хімічних реакцій в спирто-

повітряної газової суміші проведений хроматографічний аналіз продуктів реакцій 

в метанол-повітряної газової суміші. 

На Рис. 1.14 приведено хроматограми складу повітря з домішкою метанолу 

на виході з ПХР без розряду і з розрядом. 

 

Рис. 1.14 Хроматограми метанол-повітряної газової суміші без розряду 

(знизу) і з розрядом (зверху) 

Порівняння отриманих хроматограм парів метанолу на виході з ПХР для 

напруг 5,7...6,1 кВ з хроматограмами парів формаліну (35% формальдегіду, 5% 

метанолу, >1% мурашиної кислоти), дозволяє ідентифікувати одержувані 

продукти як формальдегід (CH2O) і мурашину кислоту (HCOOH), відповідно. 

З ростом вкладеної потужності хроматографічні піки, за винятком піку 

метанолу (CH3OH), зникали, з чого можна зробити висновок, що проміжні 

продукти конверсії метанолу, повністю доокіслялісь в низькотемпературній 

плазмі газового розряду. 
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Рис. 1.15 Ступінь конверсії парів метанолу при витратах метанол-повітряної 

газової суміші 0,5 л/хв і 1 л/хв 

Ступінь конверсії метанолу, також як і ступінь конверсії етанолу, 

визначимо як відношення різниці площ хроматографічних піків, без розряду і з 

розрядом, до площі піку без розряду. На Рис. 1.15 представлені результати 

розрахунку ступеня розкладання (конверсії) парів метанолу в залежності від 

вкладеної потужності в розряд для витрат метанол-повітряної суміші через 

реактор 0.5 і 1 л/хв. Показано, що для значень вкладеної потужності порядку 55 

Вт при витраті метанол-повітряної суміші через ПХР 1 л/хв досягалося повне 

розкладання/окиснення парів метанолу в розряді. 

Таким чином, комбінацією хроматографічних і мас-спектрометричних 

методів встановлено, що окислення парів вуглеводнів (метанол, етанол) в 

низькотемпературній плазмі безбар'єрного газового розряду протікає з 

утворенням проміжних вуглеводневих сполук. 

Показано, що в умовах газового розряду з сильно неоднорідним розподілом 

напруженості електричного поля ступінь конверсії метанолу і етанолу залежить 

від потужності, вкладеної в розряд, і часу перебування газової суміші в зоні 

розряду. Визначено умови для глибокої конверсії парів метанолу і етанолу. 

Кінцевими продуктами конверсії етанолу і метанолу є вода і вуглекислий газ. 

Проміжними продуктами конверсії метанолу є формальдегід і мурашина кислота. 
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А етанолу - цілий ряд різноманітних сполук, що включає оцтову кислоту, оцтовий 

альдегід і пр. 

Для визначення ефективності використання безбар’єрного газового розряду 

для окиснення іншіх типів вуглеводнів проведено дослідження розкладання 

діхлоретану, як модельного вуглеводня для галогенвмісних летючих вуглеводнів, 

та циклогексану, як модельного циклічного вуглеводня. ГДК діхлоретану у 

повітрі для населених місць складає 1 мг/м
3
 (середньодобова) або 3 мг/м

3
 (макс. 

разова). Дослідження ефективності розкладання діхлоретану в 

низькотемпературній плазмі газового розряду дозволить визначити 

перспективність створення технології очищення повітря від галоген-вуглеводнів 

плазмохімічними методами.  

Для плазмохімічного реактора з міжелектродним проміжком 5 мм, 

амплітуда високовольтного імпульсу напруги, при якій відбувалося запалювання 

розряду, складала 5,9 кВ, при частоті слідування імпульсів 15 кГц. При досягненні 

амплітуди високовольтного імпульсу 8,1 кВ, відбувався перехід розряду в іскрову 

стадію. 

Під дією високоенергетичних електронів відбуваються реакції іонізації та 

дисоціації діхлоретану, з подальшим окисленням продуктів розкладу. Так як 

енергія зв'язку у молекулі діхлоретану (в кДж/моль): 402,08 (С-Н), 332,21 (С-Сl), 

368,19 (С-С); а довжина зв'язку С-Сl 0,176 нм, то найбільш вірогідними 

проміжними продуктами розкладу діхлоретану є: 

ClCHClCHeClCHClCH
*

2222       

2

*

222 ClCHClCHeClCHClCH        

Активні радикали, що утворилися внаслідок цих реакцій, легко 

окислюються атомарним киснем і озоном, що паралельно утворюються з повітря 

в безбар'єрному розряді. 

В експерименті здійснювався контроль початкової і кінцевої концентрації 

діхлоретану в залежності від параметрів розряду. Концентрація визначалася за 

площею хроматографічного піку. На Рис. 1.16 наведена характерна хроматограма 

пари діхлоретану. 
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Рис. 1.16 Хроматограма парів діхлоретану 

Звертає на себе увагу, що в умовах експерименту, на хроматограмі 

реєструвався лише пік діхлоретану, а інші хроматографічні піки відсутні, тобто 

інші продукти реакцій хроматографом не реєструвалися. При різній вкладеній у 

розряд потужності, змінювалася тільки амплітуда і площа хроматографічного піку 

діхлоретану. Залежність коефіцієнта розкладання пари діхлоретану від вкладеної 

у розряд потужності, при витраті суміші повітря з парою діхлоретану 0,5 л/хв, 

наведена на Рис. 1.17. 
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Рис. 1.17 Залежність ступеня розкладання діхлоретану від вкладеної потужності 

З наведеного графіка видно, що зі зростанням вкладеної у розряд 

потужності, ступінь розкладу діхлоретану зростає. При вкладеній потужності 

близько 100 Вт, в умовах предпробойного горіння розряду, при амплітуді 

імпульсу напруги 7,9 кВ діхлоретан розкладається на 100%.  
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В експериментах час експозиції діхлоретану в ПХР склало 12 секунд. Так як 

розрядні області в газовому розряді даного типу представляють собою плазмові 

канали невеликого радіусу, що йдуть від вістрів зіркоподібних електродів до 

поверхні трубчастого, то за рахунок оптимізації геометрії і підбору часу 

експозиції діхлоретану в розрядній області, ефективність даного типу систем 

може бути значно підвищена. 

Характерна хроматограмма парів циклогексану наведена на Рис. 1.18. 

Хроматограма парів циклогексану відміна тільки часом виходу з 

хроматографічної колонки. 

 

Рис. 1.18 Хроматограма парів циклогексану 

Звертає на себе увагу, що в умовах експерименту на хроматограмах відсутні 

інші хроматографічні піки, реєструвався лише пік дихлоретану або циклогексану. 

Ніякі інші продукти хроматографом не реєструвалися. При різній вкладеній 

потужності змінювалася тільки амплітуда і площа хроматографічного піку. 

Ступінь розкладання для парів діхлоретану та циклогексану визначаються так же, 

як і для метанолу та етанолу. Залежність ступіня розкладання парів дихлоретану, 

циклогексану та етанолу від вкладеної потужності при витраті повітря, 

збагаченого парами вуглеводнів, 0,5 л/хв наведена на Рис. 1.19. 

Хроматографічне дослідження продуктів розкладання циклогексану  в 

циклогексан-повітряної газової суміші  та діхлоретану у діхлоретан-повітряній 

газовій суміші не встановило утворення проміжних вуглеводневих сполук, при 

розкладанні парів вуглеводнів. 
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Рис. 1.19 Залежність ступеня розкладання вуглеводнів від вкладеної 

потужності 

Для значень вкладеної потужності порядку 40 Вт при витраті етанол- і 

циклогексан-повітряної суміші через ПХР 0,5 л/хв досягалося 90% розкладання 

парів вуглеводнів в розряді. Також, показано, що при однаковій вкладеної 

потужності пари етанолу і циклогексану розкладаються ефективніше, ніж пари 

дихлоретану, в безбар'єрному газовому розряді. Ступінь розкладання дихлоретану 

досягає 99,9% (не визначається хроматографічними методами) при вкладеній 

потужності більше 100 Вт. Щільність енергії для всіх зазначених речовин, при 

найвищому рівні розкладання, становить  для етанолу – 4200 Дж/л, метанолу – 

3300 Дж/л, діхлоретану – 4428 Дж/л, циклогексану – 2520 Дж/л. 

Висновки до розділу 1. 

Таким чином продемонстровано, що умовах низькотемпературної плазми 

фізико-хімічні процеси і реакції протікають в істотно нерівноважних умовах, що 

проявляється в значному перевищенні середньої енергії електронів над середньою 

енергією важких частинок; в не рівноважній функції розподілу електронів; в 

різниці поступальної і коливальної температур; в значно перевищуючій 
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рівноважну ступінь іонізації газу і т.д. Ці та інші фактори призводять до великих 

концентрацій частинок у різних збуджених станах, що зближує характерні часи 

фізичних та хімічних процесів.  

Процес конверсії шкідливих речовин відбувається за наступним 

механізмом: забруднене повітря проходить через газорозрядні реактор, в якому 

відбувається руйнування шкідливих речовин під дією низькотемпературної 

плазми та інших фізико-хімічних факторів впливу та доокислення озоном, який 

утворюються з повітря в умовах розряду.  

Дослідження підтвердили можливість використання низькотемпературної 

плазми безбар’єрного газового розряду для очищення повітря від домішок 

токсичних вуглеводнів. Виявлено, що використання плазмохімічного методу 

очищення повітря з використанням низькотемпературної плазми безбар’єрного 

газового розряду дозволяє досягнути 100 % (досягається рівень нижче похибки 

вимірювання) окиснення токсичних домішок вуглеводнів у повітрі до 

нетоксичних оксидів. 

Встановлено, що проміжними продуктами окиснення етанолу та метанолу є 

спочатку альдегіди, а потім відповідні кислоти, а кінцевими оксид вуглецю та 

вода. Встановлено, що при підвищенні рівня потужності, що вкладено у розряд 

зростає концентрація кінцевих продуктів та зменшується концентрація 

проміжних.  

Матеріали цього розділу опубліковані в роботах [1,2,3] і доповідалися на 

конференціях [8,9].  
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РОЗДІЛ 2. 

ВПЛИВ ДОМІШОК ВУГЛЕВОДНІВ НА ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНІ 

ПАРАМЕТРИ БЕЗБАР’ЄРНОГО ГАЗОВОГО РОЗРЯДУ. 

 

2.1 Теорія. 

2.1.1. Вступ. Рівняння. 

Для розробки та оптимізації конструкції високовольтних плазмохімічних 

реакторів необхідне розуміння теоретичних засад горіння високовольтного 

безбарєрного розряду, у вигляді адекватної чисельної моделі, яка описує 

електродинамічні та кінетичні процеси, які відбуваються при запалюванні і 

горінні розрядів різних типів [170]. В даний час, для моделювання 

плазмохімічних реакторів використовуються кінетичні, гідродинамічні, гібридні і 

глобальні моделі. Гідродинамічні і гібридні моделі широко використовуються для 

моделювання різних типів плазмових реакторів, таких, наприклад, як індуктивні і 

ємнісні джерела плазми, плазмові джерела світла, включаючи джерела світла 

високого тиску, в тому числі плазмові панелі. Для чисельного моделювання 

розрядів, при тиску порядку атмосферного, в даний час використовуються 

гідродинамічні і гібридні моделі, за винятком невеликої кількості робіт, де був 

застосований метод макрочасток спільно з методом Монте Карло для чисельного 

моделювання лавинно-стримерного переходу, різних кінетичних явищ в 

плазмових панелях і в ВЧ розрядах атмосферного тиску. 

Гідродинамічні моделі являють собою систему рівнянь, яка включає 

рівняння безперервності в дрейфово-дифузійному наближенні з ненульовими 

правими частинами, які відображають народження і загибель заряджених 

частинок в обсязі, рівняння для перенесення електронної температури і рівняння 

Пуассона для обчислення самоузгоджених електричних полів. Вхідними для 

даних моделей є транспортні коефіцієнти які можуть бути визначені за 

допомогою рішення рівняння Больцмана. Для рішення рівняння Больцмана 

використовується пакет BOLSIG+ [171], який дозволяє вирішувати рівняння 

Больцмана в двухчленной наближенні для довільних газів і газових сумішей, для 
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яких відомі перетину відповідних процесів, а також обчислювати коефіцієнти 

дифузії і рухливості електронів, а також частоти пружних і непружних зіткнень, 

включаючи частоти іонізації , прилипання , і т.д. 

Рівняння Больцмана має вигляд [170]: 

fCfE
m

e
fv

t

f
v



                                              (2.1) 

де tvrf ,,


 - функція розподілення електронів у шестивимірному фазовому 

просторі vr


, , r


 - просторова координата, v


 - швидкість, e  - заряд електрона, m  - 

маса, E


 - електричне поле, fC  - інтеграл зіткнень. Надалі ми вважаємо, що 

електричне поле і вірогідність зіткнень просторово однорідні на довжині вільного 

пробігу. Це призводить до того, що tvrf ,,


 є симетричною в просторі швидкостей 

щодо направлення вектора електричного поля, а в координатному 

просторі tvrf ,,


 може змінюватися тільки вздовж напрямку електричного поля. 

Використовуючи сферичні координати, рівняння (2.1) можна переписати у 

вигляді: 
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де v  - модуль вектора швидкості v


,  кут між швидкістью v


 та полем E


, котре 

спрямовано вздовж осі z . tzvf ,,,  може бути розкладена за поліномами 

Лежандра. Для отримання коефіцієнтів переносу з високою точністю слід 

проводити розкладання функції більше ніж у два членів в ряду, але для більшості 

випадків, в тому числі для гідродинамічних моделей можна обмежитися першими 

двома членами. Уявімо функцію tvrf ,,


 у двочленому наближенні у вигляді: 

cos,,,,,,, 1 tzvftzvftzvf o ,                                 (2.3) 

де tzvfo ,,  - ізотропна частина функції розподілення f , tzvf ,,1  - анізотропне 

збудження,  визначається по відношенню до напрямку вектора електричного 

поля, тобто tzvf ,,1  - відємна.  

Нормировка для f  має вигляд: 
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0

23 ,4 tzndvvfvfd o                                         (2.4) 

де tzn ,  - щильність електронів плазми. Рівняння для tzvfo ,,  та tzvf ,,1  можуть 

бути легко отримані з рівняння могут быть легко получены из уравнения (2.3) 

після підстановки (4) та множення на відповідні сферичні поліноми (1, cos ) та 

інтегрування по : 
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де 2/1
/2 me , 2

/v  - кінетична енергія електронів в еВ. Перша частина 

рівняння (2.5) є зміна tzvfo ,,  в результаті зіткнень, права частина рівняння (2.6) 

включає повний переріз передачі імпульса m  в результаті зіткнень, котре 

включає вклади усіх можливих зіткнень k  з частинками газу: 

k
kkm x ,                                                     (2.7) 

де kx  - молярна фракція газових частинок, з котрими можуть зіштовхнутися 

електрони. Для пружніх зіткнень k  - ефективний переріз передачі імпульса в 

пружніх зіткненнях. Для неупругих зіткнень, k  - повний переріз. tzvfo ,,  та 

tzvf ,,1  можуть бути представлені у вигляді : 

tznFtzfo ,
2

1
,, 1,031,                                       (2.8) 

де 1,0F  постійна у часі та просторі, та має наступну нормировку 

0

1,0
2/1 1dF                                                (2.9) 

Рівняння неперервності, що включає потік , може бути отримано з 

рівняння (2.4) помноженням на 2/1  та інтегруванням по усім значенням енергії: 

Szt
n

                                               (2.10) 

де S – джерело електронів, потік електронів  визначається як 
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dFn
0

13                                                (2.11) 

Поєднуя рівняння (2.10) з рівнянням для of  (2.5), отримуєм дрейфово-

дифізійне наближення: 

z

DnEn )(                                                 (2.11) 

lе рухливість та коефіцієнт дифузії виражається у вигляді: 

dN
F

m

0
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3 ,                                        (2.12) 

dFDN
m 0

0

3 ,                                            (2.13) 

де N – щильність газа. 

Дрейфова швидкість електронів визначалась вираження: 

dV ,                                                  (2.14) 

де E – напруженість електричного поля. 

Коефіцієнт Таунсенда визначається вираженням [151]:    

 
k

N                                          (2.15) 

де α- коефіцієнт Таунсенда, N – щильність газа, k – константа швидкості реакції, 

котра визначається співвідношенням dFk kk

0

0 , μ – рухливість електронів, E – 

напруженість електричного поля. 

Ефективне значеня коефіцієнта Таунсенда розраховувалось за формулою: 

kattizeff x)(                    (2.16) 

де αiz – коефіцієнт Таунсенда для процесі іонізації,  αatt- коефіцієнт Таунсенда для 

процесу приліпання, xk
-
 молярна фракція газових частинок. 

Як відомо розмноження електронів визначається різницею коефіцієнтів 

іонізації та приліпання. Процес розмноження електронів можлив лише у 

випадках, коли коефіцієнт іонізації перевищує коефіцієнт приліпання. Даний 

фактор відіграє суттєву роль у електровідємних газах та сумішах з 
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електровідємними компонентами, а також суттєво впливає на напругу 

запалювання розряду.  

Для находження напруги запалювання розряду чисельно розраховуємо 

ефективний коефіцієнт Таунсенда. Для чисельних розрахунків використовується 

код Bolsig [172], котрий дозволяє вирішувати рівняннм Больцмана у двочленому 

наближенні для довільних газів і газових сумішей, для яких відомі перерізи 

відповідних процесів, в однорідному електричному полі. Спочатку вирішується 

рівняння Больцмана в двухчленной наближенні, і визначаться залежність 

ефективного коефіцієнта Таунсенда від електричного поля. З отриманої 

залежності ефективного коефіцієнта Таунсенда від електричного поля ми 

знаходимо значення електричного поля Езаж  при якому 0eff , що відповідає 

напруженню запалювання розряду.  

2.1.2 Чисельні розрахунки. Перерізи. 

Проведено розрахунки коефіцієнту Таунсенда для різних газових сумішей з 

вмістом N2, O2, HCl и CH4. У проведених численних розрахунках повітря 

моделювався сумішшю двох основних газів входять до його складу: азот (78%) і 

кисень (22%). Набори перерізів для N2,O2, HCl відомі та входять у базу кода Bolsig 

[172].  

У набір перерізів для N2 входят (Рис. 2.1): переріз С1 - переріз пружного 

розсіяння (енергія активації  - 0 еВ), переріз С2 - переріз збудження коливальних 

ступенів свободи (енергія активації  - 0,02 еВ), переріз С3 - переріз збудження 

коливальних ступенів свободи (енергія активації  - 0,29 еВ), переріз С4 - переріз 

збудження коливальних ступенів свободи (енергія активації  - 0,29 еВ), переріз С5 

- переріз збудження коливальних ступенів свободи (енергія активації  - 0,59 еВ), 

переріз С6 - переріз збудження коливальних ступенів свободи (енергія активації  - 

0,88 еВ), переріз С7 - переріз збудження коливальних ступенів свободи (енергія 

активації  - 1,17 еВ), переріз С8 - переріз збудження коливальних ступенів 

свободи (енергія активації  - 1,47 еВ), переріз С9 - переріз збудження коливальних 

ступенів свободи (енергія активації  - 1,76 еВ), переріз С10 - переріз збудження 

коливальних ступенів свободи (енергія активації  - 2,06 еВ), переріз С11 - переріз 
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збудження коливальних ступенів свободи (енергія активації  - 2,35 еВ), переріз 

С12 - переріз збудження електроних станів (енергія активації  - 6,17 еВ), переріз 

С13 -  переріз збудження електроних станів (енергія активації  - 7 еВ), переріз С14 

- переріз збудження електроних станів (енергія активації  - 7,35 еВ), переріз С15 - 

переріз збудження електроних станів (енергія активації  - 7,36 еВ), переріз С16 - 

переріз збудження електроних станів (енергія активації  - 7,8 еВ), переріз С17 - 

переріз збудження електроних станів (енергія активації  - 8,16 еВ), переріз С18 - 

переріз збудження електроних станів (енергія активації  - 8,4 еВ), переріз С19 - 

переріз збудження електроних станів (енергія активації  - 8,55 еВ), переріз С20 - 

переріз збудження електроних станів (енергія активації  - 8,89 еВ), переріз С21 - 

переріз збудження електроних станів (енергія активації  - 11,03 еВ), переріз С22 - 

переріз збудження електроних станів (енергія активації  - 11,87 еВ), переріз С23 - 

переріз збудження електроних станів (енергія активації  - 12,25 еВ), переріз С24 - 

переріз збудження електроних станів (енергія активації  - 13 еВ), переріз С25 - 

переріз іонізації (енергія активації  - 15,6 еВ). 

 

Рис. 2.1 Повний набір перерізів N2. 

У набір перерізів для O2 входят (Рис. 2.2): переріз С1 - переріз пружного 

розсіяння (енергія активації  - 0 еВ), переріз С2 - переріз прилипання (енергія 
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активації  - 0 еВ), переріз С3 - переріз збудження коливальних ступенів свободи 

(енергія активації  - 0,02 еВ), переріз С4 - переріз збудження коливальних 

ступенів свободи (енергія активації  - 0,19 еВ), переріз С5 - переріз збудження 

коливальних ступенів свободи (енергія активації  - 0,19 еВ), переріз С6 - переріз 

збудження коливальних ступенів свободи (енергія активації  - 0,38 еВ), переріз С7 

- переріз збудження коливальних ступенів свободи (енергія активації  - 0,38 еВ), 

переріз С8 - переріз збудження коливальних ступенів свободи (енергія активації  - 

0,57 еВ), переріз С9 - переріз збудження коливальних ступенів свободи (енергія 

активації  - 0,75 еВ), переріз С10 - переріз збудження коливальних ступенів 

свободи (енергія активації  - 0,98 еВ), переріз С11 - переріз збудження 

коливальних ступенів свободи (енергія активації  - 1,63 еВ), переріз С12 - переріз 

збудження електроних станів (енергія активації  - 4,5 еВ), переріз С13 -  переріз 

збудження електроних станів (енергія активації  - 6 еВ), переріз С14 - переріз 

збудження електроних станів (енергія активації  - 8,4 еВ), переріз С15 - переріз 

збудження електроних станів (енергія активації  - 9,97 еВ), переріз С16 – переріз 

іонізації (енергія активації  - 12,06 еВ). 

 

Рис. 2.2 Повний набір перерізів O2. 
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У набір перерізів для HCl входят (Рис. 2.3):  переріз С1 - переріз пружного 

розсіяння (енергія активації  - 0 еВ), переріз С2 - переріз збудження коливальних 

ступенів свободи (енергія активації  - 0,36 еВ), переріз С3 - переріз збудження 

коливальних ступенів свободи (енергія активації  - 0,7 еВ), переріз С4 - переріз 

збудження коливальних ступенів свободи (енергія активації  - 5,5 еВ), переріз С5 - 

переріз збудження коливальних ступенів свободи (енергія активації  - 9,3 еВ), 

переріз С6 – переріз іонізації (енергія активації  - 12,73 еВ), переріз С7 – переріз 

іонізації (енергія активації  - 0 еВ), переріз С8 – переріз іонізації (енергія активації  

- 0 еВ). 

 

Рис. 2.3 Повний набір перерізів HCl 

Значення перерізів для метана відомі з бази даних LxCat Database [172].  

У набір для CH4 входят (Рис. 2.4): переріз С1 - переріз пружного розсіяння 

(енергія активації  - 0 еВ), переріз С2 - переріз збудження коливальних ступенів 

свободи (енергія активації  - 0,16 еВ), переріз С3 - переріз збудження коливальних 

ступенів свободи (енергія активації  - 0,37 еВ), переріз С4 - переріз збудження 

електроних станів (енергія активації  - 7,9 еВ), переріз С5 - переріз іонізації 

(енергія активації  - 12,9 еВ), переріз С6 – переріз прилипання (енергія активації  - 

0 еВ). 
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Рис. 2.4 Повний набір перерізів CH4. 

Видно, що у набір перерізів для кожного газа входять різні типи збудженьта 

основні типи збуджень в газах N2, O2, HCl и CH4  мають особливості та характерні 

точки.  

Основні особливості процесів, що входять у набір перерізів для N2,O2, HCl и 

CH4  наведено у Табл. 2.1. 

Спочатку розглянемо процес пружного розсіювання. Як видно з Табл. 2.1 

гази N2 та O2 не є рамзуеревскімі газами, на відміну від HCl та CH4 які мають 

яскраво виражені рамзауеревскіе максимум і мінімум. Рамзауеревскій мінімум 

відповідає значенню E= 1.5 еВ для HCl та E= 0.351 еВ для CH4. Рамзауеревскій 

максимум відповідає значенню E=10.9 еВ для HCl та E=6.3 еВ для CH4. Переріз 

пружнього розсіяння у N2 має характерну точку у максимумі при E=2.8 еВ. 

Переріз пружнього розсіяння у O2 має три характерні точки: перший максимум 

при E=1.3 еВ, мінімум при E= 3.4 еВ та другий максимум при E=15 еВ. 

Далі розглянемо групу процесів збудження коливальних ступенів свободи. 

Як видно з опису в Табл. 2.1 для газів N2 і O2 початковий поріг аналізованої групи 

перерізів збігається і дорівнює Eак = 0.02 еВ. Для HCl початковий поріг становить 

Eак = 0.36 еВ. Для СH4 початковий поріг становить Eак = 0.16 еВ. Таким чином 

хлорводень є рамзауревським газом, як і метан, а кисень та нітроген не належать 

до рамзауревських газів. 
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Таблиця 2.1 

Опис типов збудження в N2,O2,HCl и CH4 та їх особливостей. 

Тип збудження N2 O2 HCl CH4. 

Пружнє 

розсіяння 

Максимум 

E=2.8 еВ 

 

Перший 

максимум 

E=1.3 еВ  

Мінімум E= 3.4 

еВ 

Другий 

максимум E=15 

еВ 

Рамзауеревськ

ий газ. 

Рамзауеревськ

ий мінімум E= 

1.5 еВ 

Рамзауеревськ

ий газ 

максимум 

E=10.9 эВ 

Рамзауеревсь

кий газ. 

Рамзауеревсь

кий мінімум 

E= 0.351 эВ 

Рамзауеревсь

кий газ 

максимум 

E=6.3 эВ 

Перерізи 

збудження 

коливальних 

ступенів 

свободи 

Діапазон 

енергій 

активації Eак 

=0.02÷2.35 еВ 

Діапазон 

енергій 

активації Eак 

=0.02÷1.63 еВ 

Діапазон 

енергій 

активації Eак 

=0.36÷0.7 еВ 

Діапазон 

енергій 

активації Eак 

=0.16÷0.37 

еВ 

Перерізи 

збудження 

електроних 

станів 

Діапазон 

енергій 

активації Eак 

=6.17÷13 еВ 

Діапазон 

енергій 

активації Eак 

=4.5÷9.97 еВ 

Діапазон 

енергій 

активації Eак 

=5.5÷9.3 еВ 

Енергія 

активації 

Eак =7.9 еВ 

Прилипання Відсутнє Двутільне 

прилипання 

Eак =5.38 еВ 

Трьохтільне 

прилипання 

Eак =0.058 еВ 

Прилипання, 

що утворює H
-
 

Eак=6.75 еВ 

Прилипання, 

що утворює 

Сl
-
 

Eак=0.45 еВ. 

Повне 

прилипання 

Eак=7.92 эВ 

 

Іонізація Eак=15,6 еВ Eак=12.06  еВ Eак=12.73 еВ Eак=12.9 еВ 
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Далі розглянемо групу процесів збудження електронних станів. Як видно з 

опису в Табл. 2.1 для газів N2 і O2 початковий поріг аналізованої групи перерізів 

дорівнює Eак = 6.17 еВ і Eак = 4.5 еВ відповідно. Для HCl початковий поріг 

становить Eак = 5.5 еВ. Для СH4 початковий поріг становить Eак = 7.9 еВ. 

Далі розглянемо групу процесів збудження електронних станів. Як видно з 

опису в Табл. 2.1 для газів N2 і O2 початковий поріг аналізованої групи перерізів 

дорівнює Eак=6.17 еВ і Eак = 4.5 еВ відповідно. Для HCl початковий поріг 

становить Eак=5.5 еВ. Для СH4 початковий поріг становить Eак = 7.9 еВ. 

Розглянемо процес прилипання. Як видно з Табл. 2.1 гази O2, HCl і СH4 є 

електронегативними і містять процеси прилипання. У N2 процес прилипання 

відсутній. У O2 який входять два процеси прилипання: двутільне і трьохтільное з 

енергіями активації Eак = 5.38 еВ і Eак = 0.058 еВ відповідно. 

У HCl входять два процеси прилипання - прилипання з утворенням H
-
 та 

прилипання при якому утворюється Сl
-
. 

Остання група процесів пов'язана з іонізаційними процесами. Як видно з 

Табл.2.1 енергія активації для O2 Eак = 12.06 еВ менше для іонізації N2 на 3 еВ, що 

говорить про те що процес розмноження електронів стартує спочатку в кисні 

якщо розглядати суміш цих газів. Пороги активації для процесу іонізації в HCL і 

СH4 близькі і вказані в Табл. 2.1. 

Для розрахунків використовуємо програмне забезпечення Bolsig [171] який 

дозволяє чисельно розв'язувати рівняння Больцмана для електронів в 

слабоіонізірованних газах в однорідному електричному полі, що зазвичай 

відповідає умовам низькотемпературної плазми. Найбільш добре розвинені 

методи чисельного рішення рівняння Больцмана в стаціонарному просторово 

однорідному випадку. У слабких електричних полях анізотропну частина функції 

розподілу f1 можна враховувати у вигляді поправки до основної, симетричною її 

частини f0. Дане наближення використовується програмне забезпечення Bolsig і 

називається методом двучленного розкладання [170]. Дослідження методу 

двучленного розкладання відомі в літературі для атомарного азоту показали, що 
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середня енергія і транспортні коефіцієнти можуть бути знайдені з точністю 25 % 

аж до полів E/N = 1500 Тд . 

2.1.3. Чисельні розрахунки ефективного коефіцієнта Таунсенда у повітрі з 

додаванням домішки метану, хлорводню та води. 

Спочатку був проведений чисельний розрахунок ефективного коефіцієнта 

Таунсенда для чистого повітря з використанням перерізів показаних на Рис. 2.1 і 

Рис. 2.2. Співвідношення кисню та азоту 22:78 %. На Рис. 2.5. показано результат 

розрахунку ефективного коефіцієнта Таунсенда в чистому повітрі. 
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Рис. 2.5 Залежність ефективного коефіцієнта Таунсенда від наведеного 

електричного поля в чистому повітрі 

Як видно з Рис. 2.5 чисельні розрахунки для випадку чистого повітря 

показали, що значення наведеного електричного поля при якому αeff = 0 одно E/N 

= 120 Тд, що відповідає Езаж, близько до даних, відомим з літератури [170]. 

Суміш ідеальних газів, не вступають у хімічні реакції, поводиться як 

ідеальний газ, а кожен входить в суміш ідеальний газ проявляє себе так, як якщо б 

у ній не було інших газів: поширюється по всьому об'єму суміші і дотримується 

свого рівняння стану. Оскільки всі розрахунки проводилися при атмосферному 

тиску то, загальний тиск суміші газів підкоряється закону Дальтона: 
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     Рсм = PN2 + РO2 +Рпр                                                         (2.17) 

де  Рсм- загальний тиск суміши, PN2 – парціальний тиск N2, РO2- парціальний тиск 

O2, Рпр – парціальний тиск суміши. 

Парціальний тиск кожного газу суміші розраховувалося як добуток 

загального тиску суміші на молярну концентрацію даного компонента в суміші: 

     Pк= Рсмxk                                                (2.18) 

де xk – молярна фракція компоненти суміші. 

Cума молярних фракцій усіх компонент суміші дорівнює 1. Для чистого 

повітря молярні фракції азоту і кисню складають xk(N2)=0,78 та кисня xk(O2)=0,22. 

Молярна фракція домішок CH4 та HCl становила xk(прим)=0,01;0,05;0,1;0,2. 

Далі були проведені розрахунки для суміші повітря з домішками метану для 

випадків 1%, 5%, 10% і 20%. Для розрахунків суміші повітря і метану 

використовувалися перерізи, показані на Рис. 2.2, Рис. 2.3, Рис. 2.4. На Рис. 2.6 

показані результати розрахунків для повітря з домішками CH4 для випадків 1%, 

5%, 10% і 20%. 
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Рис. 2.6 Залежність ефективного коефіцієнта Таунсенда від наведеного 

електричного поля в повітрі з домішками метану 

Як видно з Рис. 2.6 із збільшенням добавки метану значення наведеного 

електричного поля при якому запалюється розряд збільшується. Для випадку 1% 

домішки метану напруга запалювання розряду становить - 124.8 Тд, для 5% - 
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133.9 Тд, для 10% - 146 Тд, для 20% - 161.1 Тд. У чистому метані значення 

наведеного електричного поля при якому запалюється розряд складає 223 Тд. 

Далі були проведені розрахунки для суміші повітря з домішками 

хлороводню для випадків 1%, 5%, 10% і 20%. Для розрахунків суміші повітря і 

хлороводню використовувалися перетину, показані на рис.23,24,25. На Рис. 2.7 

показані результати розрахунків для повітря з домішками HCl для випадків 1%, 

5%, 10% і 20%. 
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Рис. 2.7 Залежність ефективного коефіцієнта Таунсенда від наведеного 

електричного поля в повітрі з домішками хлороводню 

Як видно з Рис. 2.7 із збільшенням добавки хлороводню значення 

наведеного електричного поля при якому запалюється розряд збільшується. Для 

випадку 1% домішки HCl напруга запалювання розряду становить - 124.8 Тд, для 

5% - 130.9 Тд, для 10% - 136.9 Тд, для 20% - 146 Тд. У чистому HCl значення 

наведеного електричного поля при якому запалюється розряд складає 199 Тд. 

На Рис. 2.8 показана залежність напруги запалювання розряду від об'ємного 

вмісту домішки HCl в повітрі. 
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Рис. 2.8 Залежність порогових значень E/N від відсотка домішки хлороводню в 

повітрі 

Як видно з Рис. 2.8 напруга запалювання розряду зростає з ростом відсотка 

домішки хлороводню. Чисельно отримано порогове напруга запалювання розряду 

в чистому повітрі при E/N = 120 Тд і показано збіг з існуючими літературними 

даними. Чисельно отримано напруга запалювання розряду для CH4 і HCl. 

Показано що розмноження електронів при атмосферному тиску стартує з E/N = 

223 Тд в CH4, і при E/N = 199 Тд в HCl. Чисельно показано , що з ростом добавки 

домішок електронегативних газів CH4 і HCl в діапазоні 1 % -20 % в повітрі 

напруга запалювання розряду зростає. 

Також було проведено моделювання впливу вологості на напругу 

запалювання розряду атмосферного тиску в однорідному полі при температурі 

газу Tг = 293 K. Отримана залежність напруги запалювання розряду від вмісту 

вологи при 0,1 г/м
3
 , 1 г/м

3
 , 2,5 г/м

3
 , 5 г/м

3
 , 10 г/м

3
 і 15 г/м

3
. Показано, що при 

зростанні вмісту вологи в діапазоні 0,1-15 г/м
3
 напруга запалювання збільшується 

з 119 Td до 126,6 Td. Таким чином зростання напруги запалювання розряду при 

зростанні вмісту вологи в газовій суміші пов'язаний з електронегативністю води. 

У підсумку це призводить до збільшення коефіцієнта прилипання і збільшенню 

електричного поля необхідного для запалювання розряду. Таким чином 

теоретично продеманстровано, що додовання електровідємної домішки до повітря 

призводить до зміни балансу між явищами розмноження електронів та 
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прилипання та, як наслідок до зменшення струму розряду для однакових значень 

напруги горіння розряду. 

2.2 Експериментальні дослідження впливу домішки вуглеводнів на 

електродінамічні параметри розряду. 

Вимірювання електродинамічних параметрів розряду здійснювалося 

цифровим осцилографом Tektronix TDS-2024В з частотою дискретизації 200 МГц 

за допомогою струмового шунт CT-1 фірми Tektronix, з чутливістю 5 мВ/мА і 

вихідним опором 50 Ом, зі смугою пропускання 25 кГц ... 1 ГГц, та 

високовольтного щупа P6015A з коефіцієнтом ділення 1000:1 і смугою 

пропускання 10 Гц ... 75 МГц. Сигнал з осцилографа Tektronix TDS-2024В через 

цифровий паралельний вихід RS232 оброблявся програмою WaveStar for 

Oscilloscopes на РС. Для віднімання струму зарядки ємності ПХР були виміряні 

параметри еквівалентної ємності, складеної з набору високовольтних 

конденсаторів. Струм при розряджанні еквівалентної ємності відіймався від 

струму, що протікав крізь розрядний проміжок. Використання такої схеми 

реєстрації струму дозволяє відокремити струм пов'язаний з фізичноми процесами 

у розряді від струму пов’язаного з заряджанням/розряджанням ємності. 

Для дослідження електродинамічних характеристик високовольтного 

розряду в парах метанолу і етанолу були зняті осцилограми імпульсів напруги і 

струму, що протікає через розрядний проміжок при витраті спиртовмісних 

сумішей, через плазмохімічних реактор 160 мл/хв. Амплітуда імпульсів напруги 

змінювалася в межах 7...10 кВ, а значення амплітуди імпульсу струму 120...600 

мА, концентрація парів спиртів підтримувалась на рівні порядку 0.1% (об.). 

Характерні осцилограми для повітря й сумішей парів етанолу та метанолу з 

повітрям наведені на Рис. 2.9. 
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а)                                    б)                                     в) 

Рис. 2.9 Характерні осцилограми (500 нс/ поділка) імпульсів струму (нижня, 

200 мА/поділка) і напруги (верхня, 2 кВ /поділка): а) повітря; б) етанол-повітряна 

газова суміш; в) метанол-повітряна газова суміш, U = 5.8 кВ, f = 15 кГц; Q = 0,16 

л/ хв (10 л/ год); T = 290 К 

Проаналізуємо детально осцилограми режимів горіння високовольтного 

газового розряду для етанол-повітряної газової суміші. На Рис. 2.10 приведено 

осцилограми для розрядів при наступних параметрах: f = 15 кГц; Q = 0,16 л /хв 

(10 л /год); T = 290 К; концентрація парів спирту порядку 0,1% (об.); напруга на 

первинній обмотці трансформатора 320 ... 350 В (коефіцієнт трансформації - 18). 

 

Рис. 2.10 Порівняння осцилограм розряду в повітрі (верхній ряд) і етанол-

повітряної газової суміші (нижній ряд) для різних напруг на ПХР, 

f = 15 кГ; Q = 0.16 л /хв (10 л / год); T = 290 К 

Видно, що як в повітрі, так і в етанол-повітряної суміші, із зростанням 

напруги на ПХР, зростає амплітуда імпульсу струму і повний струм розряду. При 

цьому форма імпульсу струму не змінюється. 
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Важливо відзначити, що амплітуда імпульсів струму для етанол-повітряної 

суміші вище, ніж для повітря, при однакових напругах, доданих до 

плазмохімічного реактора, що можна проілюструвати на Рис. 2.11. 

 

Рис. 2.11 Залежність амплітуди струмового імпульсу від напруги, прикладеної 

до плазмохімічного реактора 

У той же час, амплітуда імпульсу напруги, при якому відбувається перехід 

розряду в іскрову форму, для повітря вище, ніж для етано-повітряної суміші. Так, 

наприклад, при витраті газу через реактор 1 л/хв, та при міжелектродному 

проміжку 5 мм, в етанол-повітряної газової суміші пробій настає при напрузі 7,2 

кВ, а в повітрі - 8,1 кВ. 

Аналогічно, електродинамічні характеристики були виміряні для метанолу. 

Встановлено, що характер залежностей є подібним, як і для етанолу. Однак, 

амплітуда струмових імпульсів для розряду в метанолі в 1,2-1,5 рази вище, 

порівняно з етанолом, при однаковому значенні різниці потенціалів, прикладеної 

до розрядного проміжку. А перехід розряду в іскрову форму відбувається при 

більш низькій напрузі. В умовах експериментів, іскровий пробій розрядного 
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проміжку спостерігався при потенціалі 6,5 кВ для витрати метанол-повітряної 

суміші через плазмохімічний реактор 1 л/хв. Міжелектродний проміжок 5 мм. 

Для дослідження електродинамічних характеристик розряду в повітрі з 

домішкою парів інших модельних вуглеводнів були зняті осцилограми імпульсів 

напруги і струму, для домішки в повітрі парів дихлоретану і циклогексану при 

витраті вуглеводень-повітряної газової суміші через реактор 0,5 л/хв. Амплітуда 

імпульсів напруги змінювалася в межах 7...10 кВ, а значення амплітуди 

струмового імпульсу 120...600 мА, концентрація парів вуглеводнів 

підтримувалася порядку 0.1% об.. Характерні осцилограми наведені на Рис. 2.12. 

 

а)                                        б)                                    в) 

Рис. 2.12 Характерні осцилограми (500 нс/ поділку) імпульсів струму (нижня, 

200 мА/поділку) і напруги (верхня, 2 кВ/поділку): а) повітря з домішкою парів 

дихлоретану, б) етанол-повітряна газова суміш; в) циклогексан-повітряна газова 

суміш, f = 15 кГц; Q = 0,5 л / хв (10 л / год); T = 293 К 

Видно, з наведених осцилограм, що для домішки дихлоретану в потоці 

повітря амплітуда імпульсу струму значно нижче, ніж для домішки етанолу і 

циклогексану. Порівняння осцилограм імпульсів струму і напруги для 

високовольтного безбарєрного газового розряду в умовах потоку лабораторного 

повітря і потоку повітря з домішкою вуглеводнів, показало значну зміну амплітуди 

струмового імпульсу для домішки дихлоретану в повітрі (амплітуда зменшується), 

для домішки циклогексану і етанолу (амплітуда збільшується). При цьому форма 

токового імпульсу не змінюється. На Рис. 2.13 наведена залежність амплітуди 

імпульсів струму від напруги прикладеного до плазмохімічного реактора. 
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Рис. 2.13 Залежність амплітуди струмового імпульсу від напруги, прикладеної до 

плазмохімічного реактора 

Видно, що у всіх газових сумішах, що досліджувалися, із зростанням 

напруги на плазмохімічного реактора, зростає амплітуда імпульсу струму і 

повний струм розряду. У той же час, амплітуда імпульсу напруги, при якому 

відбувається перехід розряду в іскрову форму, для лабораторного повітря вище, 

ніж для етанол-повітряної суміші, і, відповідно, для дихлоретан-повітряної газової 

суміші вище, ніж для повітря, а для ціклогесан-повітряної газової суміші нижче, 

ніж для етанол-повітряної. 

Також було проведено дослідження впливу домішки бензальдегіду,як 

модельного вуглеводню бензольної гомологічної групи (C6H5CHO), Рис. 2.14. 
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Рис. 2.14 Осцилограми (500 нс) імпульсів струму (200 мА/под.) та напруги (2 

кВ/под.) в потоці повітря (верхній ряд) і в потоці повітря з домішкою 

бензальдегіду (нижній ряд) 

Видно, що  поведінка амплітуда імпульсу струму  в потоці повітря при 

наявності домішки бензальдегіда співпадає з поведінкою при додаванні інших 

вуглеводнів, що не вміщують галогени.  

Таким чином, незначна домішка вуглеводню (близько 0.1% об.) має значний 

вплив на електродинамічні характеристики безбар'єрного високовольтного 

газового розряду з сильно неоднорідним полем в повітрі. 

Додавання незначної кількості вуглеводнів, що не містять хлор (порядку 

0,1% (об.)) приводить до значного зростання амплітуди струмових імпульсів в 

порівнянні з струмовими імпульсами в повітрі при однаковому значенні 

амплітуди високовольтного імпульсу напруги. Можна припустити, що така 

поведінка струму розряду обумовлено внеском радикалів, що утворюються при 

розкладанні парів вуглеводнів в розряді. Варто відзначити значну відмінність 

електродинамічних характеристик для метанолу і етанолу, що можливо пов'язати 

з утворенням, в результаті плазмохімічних реакцій, різних хімічних сполук. 

Проведено експерименти по дослідженню впливу парів азотної та соляної 

кислот в потоці повітря на електродинамічні параметри розряду. Результати 

наведено на Рис. 2.15. 



80 

 

 

Рис. 2.15 Осцилограми (500 нс) імпульсів струму (200 мА/под.) та напруги (2 

кВ/под.) в потоці повітря (верхній ряд), в потоці повітря з домішкою парів азотної 

кислоти (HNO3) (середній ряд) и в потоці повітря з домішкою соляної кислоти 

(HCl) (нижній ряд) 

З отриманих осцилограм видно, що домішка парів азотної кислоти в повітрі 

незначно впливає на електродинамічні параметри розряду.  

Домішка соляної кислоти в потоці повітря виявляє значний вплив на 

електродинамічні параметри розряду. Амплітуда імпульсу струму зменшується 

відносно амплітуди імпульсу струму у потоці повітря без домішки соляної 

кислоти, що пов’язано з високою електровід’ємністю хлору, котрий за рахунок 

прилипання значно зменшує платність струму електронів. Що підтверждує, що 

поведінка імпульсу струму для розряду у повітрі з домішкою діхлоретану 

повязана з вмістом хлору у діхлоретані.  

Висновки до Розділу 2. 

 Таким чином, відміну електродинамічних характеристик розряду в 

дихлоретан-повітряної газової суміші від етанол-, метанол-і циклогексан-

повітряних обумовлено наявністю хлору в структурі молекули дихлоретану та 

продуктів його іонізації і окислення. Хлор володіє високою спорідненістю до 

електронам, і, відповідно, може істотно вплинути на електронний струм, що 

протікає при мікросекундного розряді, навіть у якості незначної домішки. Це 



81 

 

викликано зміною, яку вносять атоми галогенів у балансі прилипання та іонізації, 

так як швидкість прилипання при додаванні галогенів значно зростає. 

Матеріали цього розділу опубліковані в роботах [1,3] і доповідалися на 

конференціях [8,9]. 
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РОЗДІЛ 3.  

КІНЕТИКА ОКИСНЕННЯ АЛКЕНІВ (CnH2n) ТА РОЗПАДУ ОЗОНУ (O3). 

 

3.1. Кінетика розпад озону в необмеженому обсязі (немає розпаду на 

поверхні). Додавання етилену. 

Озонолиз етилену може бути описаний наступною схемою [173,174]: 

)(Pr 342342

*

OHCOzOHC

Al
fk

,      (3.1) 

)Im(Pr 222

Pr

COHGrCOHOz

Oz
fk

,     (3.2) 

                               FSPCOHCOHGr

Gr
fk Im

222 )Im( ,     (3.3) 

де PrOz – первиний озонід, GrIm – проміжний комплекс Гріджи (Criegee 

intermediate), котрий перетворюється в FSP – фінальний стабільний продукт (див. 

Рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1 Схема взаємодії озону з етиленом [154] 

У схемі розпаду озону [175], врахуємо наявність етилену додатковим 

рівнянням (3.4), що відповідає схемі (3.1) - (3.3), і додатковим рівнянням в схемі 

(3.6), що додає ще один сорт частинок, при зіткненні з якими озон розпадається на 

кисень і атомарний кисень: 
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В (3.1)  = { N2, O2, H2O, O3, Al (скорочення від Alkene) = C2H4}, )(Tk f  - 

константа швидкості прямої реакції, вона, як і інші константи швидкостей 

реакцій, залежить від температури T , )(Tkr  - константа швидкості зворотної 

реакції, )(* Tk Al
f  - константа швидкості прямої реакції загибелі озону при взаємодії 

з етиленом, )(TkO
f  - константа швидкості прямої реакції. 

Система кінетичних рівнянь, що описує розпад озону за механізмом (3.1) - 

(3.3), якщо  = {N2, O2, H2O, O3, Al}, має вигляд: 
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де )(tC  - об'ємна щільність частинок сорту  в [моль/м
3
], або [1/см

3
]. Для  = 

{N2, H2O} щільність частинок )(tC  може залежати від часу тільки через початкові 

умови. Тому, далі вважаємо, що consttCN )(
2

, consttC OH )(
2

. У порівнянні з 

розпадом озону в повітрі, який описується схемою (3.1), (3.3), наявність етилену 

призводить до додаткових членів в кожному з рівнянь. Крім того, з'являється ще 

одне рівняння, що описує озоноліз етилену. 
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У рівнянні для )(
3

tCO  перші два доданки описують розпад 3O  при зіткненні з 

2N  (пряма реакція 2N

fk ) і сінтез 3O  з 2O та O , при участі третього тіла 2N  (зворотня 

реакція 2N
rk ), третій доданок - розпад 3O  при зіткненні з 2O  (прямая реакция 2O

fk ), 

четвертий доданок - сінтез 3O  з 2O  та O ,  при участі третього тіла 2O  (зворотня 

реакція 2O
rk ), п’ятий доданок - розпад 3O  при зіткненні з OH2  (пряма реакція OH

fk 2 ), 

шостий доданок - сінтез 3O  з 2O  та O , при участі третього тіла OH2  (зворотня 

реакція OH
rk 2 ), сьомий доданок - розпад 3O при зіткненні з 3O  (пряма реакція 3O

fk ), 

восьмий доданок - сінтез 3O  з 2O  та O , при участі третього тіла 3O  (зворотня 

реакція 3O

rk ), дев’ятий доданок (нове, по-порівнянні з розпадом озону в повітрі) - 

розпад 3O  при зіткненні з 42HCAl  (пряма реакція Al
fk ), десятий доданок (новий) - 

сінтез 3O  з 2O  та O , при участі третього тіла 42HCAl  (зворотня реакція Al
rk ), 

одинадцятий доданок – утилізація молекули 3O  при сінтезі 2 молекул 2O  при 

зіткненні 3O  та O  (пряма реакція O
fk ), дванадцятий доданок (новий) – утилізація 

молекули 3O  при зіткненні 3O  та Al  (пряма реакція Al
fk* ).  

У рівнянні для )(
2

tCO  перший доданок є генерацію молекули 2O , еоли 

розпадається 3O  на 2O  та O  при зіткненні з 2N  (пряма реакція 2N

fk ), другий 

доданок – утилізація молекули 2O  при сінтезі 3O  з 2O  та O , при участі третього 

тіла 2N  (зворотня реакція 2N
rk ), третій доданок – генерація молекули 2O , коли 

розпадається 3O  на 2O  та O  при зіткненні з 2O  (пряма реакція 2O

fk ), четвертий 

доданок – утилізація молекули 2O  при сінтезі 3O  з 2O  та O , при участі третього 

тіла 2O  (зворотня реакція 2O
rk ), п’ятий доданок –генерація молекули 2O , коли 

розпадається 3O  на 2O  та O  при зіткненні з OH2  (пряма реакція OH

fk 2 ), шостий 

доданок – утилізація молекули 2O  при сінтезі 3O  з 2O  та O , при участі третього 

тіла OH2  (зворотня реакція OH
rk 2 ), сьомий доданок – генерація молекули 2O , коли 

розпадається 3O  на 2O  та O  при зіткненні з 3O  (пряма реакція 3O

fk ), восьмий 

доданок – утилізація молекули 2O  при сінтезі 3O  з 2O  та O , при участі третього 
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тіла 3O  (зворотня реакція 3O

rk ), дев’ятий доданок -генерація 2O , коли розпадається 

3O  на 2O  та O  при зіткненні з Al  (пряма реакція Al
fk ), десятий доданок - утилізація 

2O  при сінтезі 3O  з 2O  та O , при участі третього тіла Al  (зворотня реакція Al
rk ), 

одинадцятий доданок - сінтез 2 молекул 2O  при зіткненні 3O  та O  (пряма реакція 

O
fk ). 

У рівнянні )(tCO  перший доданок це генерація атомарного кисню O , коли 

розпадається 3O  на 2O  та O  при зіткненні з 2N  (пряма реакція 2N

fk ), другий 

доданок – утилізація O  при сінтезі 3O  з 2O  та O , при участі третього тіла 2N  

(зворотня реакція 2N
rk ), третій доданок – генерация O , коли розпадається 3O  на 2O  

та O  при зіткненні з 2O  (пряма реакція 2O

fk ), четвертий доданок - утилізація O  при 

сінтезі 3O  з 2O  та O , при участі третього тіла 2O  (зворотня реакція 2O
rk ), п’ятий 

доданок - генерация O , коли розпадається 3O  на 2O  та O  при зіткненні з OH2  

(пряма реакція OH

fk 2 ), шостий доданок - утилізація O  при сінтезі 3O  з 2O  та O , при 

участі третього тіла OH2  (зворотня реакція OH
rk 2 ), сьомий доданок - генерация O , 

коли розпадається 3O  на 2O  та O  при зіткненні з 3O  (пряма реакція 3O

fk ), восьмий 

доданок - утилізація O  при сінтезі 3O  з 2O  та O , при участі третього тіла 3O  

(зворотня реакція 3O

rk ), лев’ятий доданок – генерация O , коли розпадається 3O  на 

2O  та O  при зіткненні з Al  (пряма реакція Al
fk ), десятий доданок - утилізація O  

при сінтезі 3O  з 2O  та O , при участі третього тіла Al  (зворотня реакція Al
rk ), 

одинадцятий доданок- утилізація O  при сінтезі 2 молекул 2O  з 3O  та O  (пряма 

реакція O
fk ). 

Рівняння для )(tCAl  описує озоноліз етилену. 

Систему наведених вище кінетичних рівнянь зручно представити у вигляді: 

)()()()()()()()()(
)(

3323

3 * tCtCktCtCktCktCtCtCktC
dt

tdC
AlO

Al
fOO

O
frOOfO

O , 

 (3.8) 
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)()(2)()()()()(
)(

323

2 tCtCktCktCtCtCktC
dt

tdC
OO

O
frOOfO

O ,   (3.9) 

)()()()()()()(
)(

323
tCtCktCktCtCtCktC

dt

tdC
OO

O
frOOfO

O ,   (3.10) 

),()()(
)(

3

* tCtCTk
dt

tdC
AlO

Al
f

Al       (3.11) 

Звідки, використовуючи метод стаціонарних концентрацій для O , отримуємо: 

)()()(

)()(

)(
32

3

tCktCktC

tCktC

tC
O

O
frO

fO

O .     (3.12) 

Рівнння (3.9), (3.10), з урахуванням (3.12) можно записати у вигляді: 

)()(),(

))()(,(2
)()(

)(

32

3

3

3

2

*

tCktCTtG

tCTtFk
tCtCk

dt

tdC

O
O
fO

O
O
f

AlO
Al

f

O ,    (3.13) 

)()(),(

))()(,(3)(

32

32

2

tCktCTtG

tCTtFk

dt

tdC

O
O
fO

O
O
fO ,      (3.14) 

де введені такі позначення: 

)()(),( tCTkTtF f ,      (3.15) 

 

)()(),( tCTkTtG r .      (3.16) 

Якщо в правій частині (3.13) можна знехтувати другим членом, що 

малоймовірно, тому що з усіх механізмів загибелі озону в озоно-повітряно-

етиленової суміші залишається тільки озоноліз етилену за схемою (3.4), або, що те 

ж саме, за схемою (3.3) - (3.6), то (3.11), (3.13) інтегруються: 

)))0()0((exp(
)0(

)0(
1

)0()0(
)(

3

3

3

3
* tCCk

C

C

CC
tC

AlO
Al

f

O

Al

AlO

O ,     (3.17) 

)))0()0((exp(
)0(

)0(
)()(

3

3

3

* tCCk
C

C
tCtC AlO

Al
f

O

Al
OAl .     (3.18) 

З (3.17), (3.18) легко отримати наступне: 
)(

)(

)0(

)0(
ln

)0()0(

1
3

33

*

tC

tC

C

C

CC
tk

Al

O

O

Al

AlO

Al
f , 

котре співпадає результатами роботи [173]. Ця формула використовувалася для 
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експериментального визначення константи швидкості розпаду озону в повітрі з 

добавками етилену. 

Чисельні оцінки F  та G , з використанням констант швидкостей 

відповідних реакцій з [175], для озоно-повітряно-етиленової суміші, при 

атмосферному тиску і температурі T  ~ 300 К, для масової концентрації озону 

AlO MCMC ,
3

 < 20 г/м
3
, води OHMC

2
 < 25 г/м

3
, що по діаграмі Рамзина відповідає 

вологості до 100%, показують, що з хорошою точністю F  таG  не залежать від 

часу і визначаються початковими об'ємним щільностями азоту, води, кисню. Тому 

далі будемо вважати F  та G  заданими константами. 

Проаналізуємо рівняння (3.13):  

2*

3

32

3

3
2

O

O
O
fO

O
f

AlO
Al

f

O
C

CkGC

Fk
CCk

dt

dC
,     (3.13

*
) 

 Якщо
23 OO

O
f GCCk , то розпад озону описується рівнянням::  

33

3 2*
OAlO

Al
f

O
FCCCk

dt

dC
,      (3.19) 

 Якщо
23 OO

O
f GCCk , то маємо рівняння: 

2*

3

2

3

3 2 O

O

O
f

AlO
Al

f

O
C

GC

Fk
CCk

dt

dC
.     (3.20) 

При розпаді озону кисень напрацьовується. При незначних масових 

концентраціях озону, або в необмеженому просторі, можна цим нехтувати і 

вважати коефіцієнт 
2

/2 O
O
f GCFk  постійним. Його величина визначається 

початковими концентраціями реагентів. 

У загальному випадку, розпад озону опісавается рівнянням (3.13*). Але з 

часом, коли концентрація озону стане достатньо малою, умова 
23 OO

O
f GCCk  буде 

виконано, що призведе до рівняння (3.20). Більш того, якщо в початковий момент 

часу 
23 OO

O
f GCCk , то на початковій стадії розпаду він описується рівнянням 

(3.19), потім, коли 
23

~ OO
O
f GCCk , на проміжній стадії, розпад описується рівнянням 

(3.13*), і на кінцевій стадії, коли концентрація озону мала, буде виконана умова 

23 OO
O
f GCCk , тобто, на кінцевій стадії розпад озону описується рівнянням (3.20). 
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Тобто, є три варіанти кінетики розпаду озону. У першому варіанті, коли в 

початковий момент часу 
23 OO

O
f GCCk , маємо на початковій стадії розпаду 

«кінетику першого порядку» (рівняння (34), умова 
23 OO

O
f GCCk ), потім, на 

проміжній стадії - «кінетику вище першого, але нижче другого порядку» 

(рівняння (3.13*), умова 
23

~ OO
O
f GCCk ) і, нарешті, на фінальній стадії, коли 

концентрації озону низькі і виконана умова 
23 OO

O
f GCCk , маємо «кінетику 

другого порядку» (рівняння (35), умова 
23 OO

O
f GCCk ). У другому варіанті, коли в 

початковий момент часу 
23

~ OO
O
f GCCk , маємо на початковій стадії розпаду 

«кінетику вище першого, але нижче другого порядку» (рівняння (3.13
*
), умова 

23
~ OO

O
f GCCk ), а на фінальній стадії розпаду, коли концентрації озону низькі і 

виконана умова 
23 OO

O
f GCCk , маємо «кінетику другого порядку» (рівняння (3.20), 

умова 
23 OO

O
f GCCk ). У третьому варіанті, коли в початковий момент часу 

виконана умова 
23 OO

O
f GCCk , маємо «кінетику другого порядку» (рівняння (3.20), 

умова 
23 OO

O
f GCCk ).  

Проаналізуємо чисельно граничні випадки розпаду озону і етилену в 

повітряно-озоно-етиленової суміші (рівняння (3.19) - «кінетика першого порядку» 

і (3.20) - «кінетика другого порядку»). Маємо дві системи рівнянь: 

23 OO
O
f GCCk :   

33

3

OAlO

O
CBCCA

dt

dC
,   AlO

Al CCA
dt

dC
3

,    

(3.21) 

23 OO
O
f GCCk :   2

33

3

OAlO

O
CBCCA

dt

dC
,   AlO

Al CCA
dt

dC
3

,    

(3.22) 

які потрібно доповнити початковими умовами )0(
3OC  та )0(AlC . Щоб уявити 

картину поведінки систем (36) і (37) в часі «з висоти пташиного польоту», в 

моделюванні коефіцієнти A і B вибиралися порівнянними за величиною - {A, 

B}={1,1}, коефіцієнт A >> B - {A, B}={10,1}, коефіцієнт A << B {A, B}={1,10}. 

Аналогічний підхід був використаний для початкових умов.  
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Таблиця 3.1 

Результати моделювання для варіанту (3.4). 

23 OO
O
f GCCk , (O3) 

23 OO
O
f GCCk , (C2H4) 

 
 

Залежність )(
3

tCO  при {A,B}={1,1} 

{10,1}, {1,10}. (Початкові умови: 

{ )0(
3OC , )0(AlC }={1,1}) 

Залежність )(tCAl  при {A,B}={1,1}, 

{10,1}, {1,10}. Початкові умови: 

{ )0(
3OC , )0(AlC }={1,1}. 

 
 

{A,B}={1,1}, {10,1}, {1,10}. Початкові 

умови: { )0(
3OC , )0(AlC }={1,10}. 

{A,B}={1,1}, {10,1}, {1,10}. Початкові 

умови: { )0(
3OC , )0(AlC }={1,10}. 

 
 

{A,B}={1,1}, {10,1}, {1,10}. Початкові 

умови: { )0(
3OC , )0(AlC }={10,1}. 

{A,B}={1,1}, {10,1}, {1,10}. Початкові 

умови: { )0(
3OC , )0(AlC }={10,1}. 
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Початкова концентрація )0(
3OC  може бути порівнянна з початковою 

концентрацією )0(AlC  - { )0(
3OC , )0(AlC }={1,1}. Початкова концентрація )0(

3OC  може 

бути значно менше початкової концентрації )0(AlC : )0(
3OC  << )0(AlC , тоді { )0(

3OC , 

)0(AlC }={1,10}. Початкова концентрація )0(
3OC  може бути значно більше 

початкової концентрації )0(AlC : )0(
3OC  >> )0(AlC , тоді { )0(

3OC , )0(AlC }={10,1}. 

Результати моделювання наведені в Таблиці 3.1 (для системи (3.4)) і в Таблиці 3.2 

(для системи (3.5)). Залежності )(
3

tCO  (лівий стовпчик) та )(tCAl  (правий стовпчик) 

наведені в напівлогарифмічному масштабі. Результати, представлені в Таблиці 3.1 

(рішення системи (3.21)) особливого подиву не викликають 
3

3 ~ O

O
C

dt

dC
, тому в 

напівлогарифмічному масштабі зниження концентрації має вигляд прямої - 

«кінетика першого порядку». Змінюючи величини початкових концентрацій і 

коефіцієнти {A, B} В рівняннях можна в широких межах управляти швидкістю 

зниження концентрації озону. Коли концентрація озону стає малою, розкладання 

етилену практично припиняється, при цьому озон продовжує розпадатися (за 

рахунок члена 
3OCB  в рівнянні (3.21), що відповідає механізму (3.4), (3.6)).  

Результати ж, наведені в Таблиці 3.2 (рішення системи (3.22)) дивні, тому 

що існує область параметрів (початкові умови), при яких в напівлогарифмічному 

масштабі зниження концентрації озону має вигляд прямої - «кінетика (псевдо) 

першого порядку». Як показують моделювання, якщо в початковий момент часу 

озону мало, тобто, початкова концентрація етилену в 2 і більше разів вище 

початкової концентрації озону, то в напівлогарифмічному масштабі зниження 

концентрації озону має вигляд прямої незалежно від величин коефіцієнтів A і B. 

Таким чином для відповідного співвідношення коефіцієнтів реалізується кінетика 

першого порядку відповідно до математичного моделювання відповідних 

кінетичних процесів. Більш докладно характер залежностей можно побачити в  

Таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2 

Результати моделювання для варіанту (3.5). 

23 OO
O
f GCCk , (O3) 

23 OO
O
f GCCk , (C2H4) 

  

Залежність )(
3

tCO  при різних значеннях 

коефіцієнтів {A,B}={1,1}, {10,1}, 

{1,10}. Початкові умови: { )0(
3OC , 

)0(AlC }={1,1}. 

Залежність )(tCAl  при різних значеннях 

коефіцієнтів {A,B}={1,1}, {10,1}, {1,10}. 

Початкові умови: { )0(
3OC , )0(AlC }={1,1}. 

  

{A,B}={1,1}, {10,1}, {1,10}. Початкові 

умови: { )0(
3OC , )0(AlC }={1,10}. 

{A,B}={1,1}, {10,1}, {1,10 Початкові 

умови: { )0(
3OC , )0(AlC }={1,10}. 

  

{A,B}={1,1}, {10,1}, {1,10}. Початкові 

умови: { )0(
3OC , )0(AlC }={10,1}. 

{A,B}={1,1}, {10,1}, {1,10}. Початкові 

умови: { )0(
3OC , )0(AlC }={10,1}. 
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Саме цей результат, мабуть, отриманий експериментально в роботі [173]. 

Виходячи з невірного припущення (див. вирази (3.17), (3.4)), але потрапивши, в 

потрібну область початкових умов (в експериментах [153] початкові концентрації 

озону завжди значно менше початкових концентрацій етилену), автори [173] 

отримали «кінетику (псевдо) першого порядку», що формально дозволяє ввести і 

оцінити з експерименту «константу швидкості» деструкції озону. 

Таким чином, при початкових концентраціях етилену в 2 і більше разів 

вище початкових концентрацій озону, неможливо за зовнішнім виглядом кривих 

розпаду озону визначити порядок кінетики. Більш того, навіть на тих кривих 

розпаду озону, які представлені в Таблиці 3.2 і які явно не є прямими (криві 

розпаду озону при початкових умовах { )0(
3OC , )0(AlC }={1,1} та {10,1}), можна 

знайти лінійні ділянки, особливо, якщо пропустити початкову стадію розпаду. 

У Таблиці 3.3 наведені, для порівняння, залежності )(
3

tCO , отримані при 

вирішенні системи (3.21) (лівий стовпець, «кінетика першого порядку») і системи 

(3.22) (правий стовпець, «кінетика другого порядку»). Видно, що озон 

розпадається швидше, якщо працює «кінетика першого порядку» (система (3.21)). 

Це пов'язано з тим, що )(
3

tCO  або менше 1, або дуже швидко стає менше 1. А при 

1)(
3

tCO , 2

33 OO CBCB  при однакових B . Тобто, лінійний член в рівнянні (3.21) 

виявляється більше квадратичного члена в рівнянні (3.22). Якщо ж )(
3

tCO  більше 1, 

то розпад озону відповідно до рівнянь (3.22) відбувається швидше, ніж розпад по 

рівняннях (3.21). Це видно в Таблиці 3.2 на початковій стадії розпаду озону при 

початкових умовах { )0(
3OC , )0(AlC }={10,1}. Таким чином для відповідного 

співвідношення коефіцієнтів реалізується кінетика першого порядку відповідно 

до математичного моделювання відповідних кінетичних процесів. Більш докладно 

характер залежностей можно побачити в  Таблиці 3.3. Особливо слід зазначити, 

що кінетика першого порядку для цього випадку є більш реактивною і відповідно 

для озон-алканової системи взаємодія відбувається швидше. 
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Таблиця 3.3 

Результати моделювання при вирішенні (3.21) та (3.22). 

23 OO
O
f GCCk  

23 OO
O
f GCCk  

 
 

Залежність )(
3

tCO  при різних значеннях 

коефіцієнтів {A,B}={1,1}, {10,1}, 

{1,10}. Початкові умови: { )0(
3OC , 

)0(AlC }={1,1}. 

Залежність )(
3

tCO  при різних значеннях 

коефіцієнтів {A,B}={1,1}, {10,1}, 

{1,10}. Початкові умови: { )0(
3OC , 

)0(AlC }={1,1}. 

  

{A,B}={1,1}, {10,1}, {1,10}. Початкові 

умови: { )0(
3OC , )0(AlC }={1,10}. 

{A,B}={1,1}, {10,1}, {1,10}. Початкові 

умови: { )0(
3OC , )0(AlC }={1,10}. 

  

{A,B}={1,1}, {10,1}, {1,10}. Початкові 

умови: { )0(
3OC , )0(AlC }={10,1}. 

{A,B}={1,1}, {10,1}, {1,10}. Початкові 

умови: { )0(
3OC , )0(AlC }={10,1}. 
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Таким чином відповідно до кривих наведених у таблицях 3.1, 3.2, 3.3 розпад 

озону та окиснення алкенів (у часному випсадку етилену) мають співвідношенняя 

початкових та концентраційних параметрів, що відповідають кінетиці реакцій 

першого або «псевдо» першого порядку. 

3.2. Розпад озону в об’ємі з урахуванням розпаду на поверхні. 

Додавання етилену. 

 У рівняннях (3.7)  врахуємо розпад на поверхні аналогічно тому, як це було 

зроблено в [176,177]. Для цього, перш за все, врахуємо розпад на стінці для 

атомарного кисню: 

OOOO
O
fOOO

O CCCkCGCFC
dt

dC
323

,   (3.23) 

де VSv OOO /  - константа швидкості розпаду на поверхні для атомарного 

кисню,  - геометричний фактор, OTO vvv
O

 - швидкість частинок атомарного 

кисню, 
OTv , - теплова швидкість, Ov  - конвективна швидкість, O  - вірогідність 

розпаду на стінці, S  - повна площа поверхні, V  - об’єм. З (3.23), використовуючи 

метод стаціонарних концентрацій для O , отримуєм: 

OO
O
fO

O

O
CkGC

FC
tC

32

3)( .      (3.24) 

Поступаючи аналогічно для 3O , 2O , Al , отримуєм: 

3

32

3

333

3
2

*
O

OO
O
fO

OO
O
f

AlO
Al

fOO

O
FC

CkGC

Ck
CCkC

dt

dC
,    (3.25) 

3

32

3

22

2
3

O

OO
O
fO

OO
O
f

OO

O
FC

CkGC

Ck
C

dt

dC
,     (3.26) 

,
3

*
AlO

Al
fAlAl

Al CCkC
dt

dC
      (3.27) 

де VSv OOO /
333

, VSv OOO /
222

, VSv AlAlAl /  - константи швидкості розпаду 

на поверхні для озону, кисню і етилену. 

Рівняння (3.25) можна проаналізувати аналогічно тому, як це було зроблено 

для рівняння (3.23): 
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(I) Якщо 
3

2 O
O
fO Ck  та 

32 O
O
fOO CkGC , то 

3333

3 *
OAlO

Al
fOO

O
FCCCkC

dt

dC
.     (3.28) 

(II) Якщо 
3

2 O
O
fO Ck  та 

32 O
O
fOO CkGC , то 

3

32

3

333

3
2

*
O

O
O
fO

O
O
f

AlO
Al

fOO

O
FC

CkGC

Ck
CCkC

dt

dC
.   (3.28) 

Рівняння (3.13) дає: 

(IIa) якщо 
32 O

O
fO CkGC , то  

2*

3

2

333

3
2

O

O

O
f

AlO
Al

fOO

O
C

GC

Fk
CCkC

dt

dC
,     (3.29) 

(IIв) Якщо 
32 O

O
fO CkGC , то  

3333

3 2*
OAlO

Al
fOO

O
FCCCkC

dt

dC
.     (3.30) 

(III) Якщо 
3

2 O
O
fO Ck  та 

32 O
O
fOO CkGC , то 

3

32

333

3 *
O

O
O
fO

O
AlO

Al
fOO

O
FC

CkGC
CCkC

dt

dC
.   (3.31) 

Рівняння (3.16) дає: 

(IIIa) якщо 
32 O

O
fO CkGC , то  

3

2

333

3 *
O

O

O
AlO

Al
fOO

O
C

GC

F
CCkC

dt

dC
,    (3.32) 

(IIIв) якщо 
32 O

O
fO CkGC , то  

O
f

O
AlO

Al
fOO

O

k

F
CCkC

dt

dC
333

3 * .       (3.33) 

Таким чином, розпад озону в етилено-повітряної суміші описується трьома 

типами рівнянь: 

(I)  
33

3

OAlO

O
CCBCCA

dt

dC
,  AlAlO

Al CDCCA
dt

dC
3

,        (3.34) 

(II)  
333

3

OOAlO

O
CCCBCCA

dt

dC
,  AlAlO

Al CDCCA
dt

dC
3

,        (3.35) 

(III)  
333

3 2
OOAlO

O
CCCBCCA

dt

dC
, AlAlO

Al CDCCA
dt

dC
3

,         (3.36) 
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де коефіцієнт A відповідає за озоноліз етилену - схема (3.5), коефіцієнт B описує 

розпад озону за схемою (3.4), (3.6), в коефіцієнт B може входити швидкість 

розпаду молекулярного кисню на стінці, коефіцієнт C описує розпад озону на 

поверхні, коефіцієнт D описує розпад етилену на поверхні. Рівняння (3.34) - (3.36) 

потрібно доповнити початковими умовами )0(
3OC  та )0(AlC . 

Щоб уявити картину поведінки систем (3.34) - (3.36) від часу «з висоти 

пташиного польоту», в моделюванні коефіцієнти A, B, C і D вибиралися 

близькими за величиною, або сильно відмінними. Це означає, що кожен з цих 

коефіцієнтів може приймати 2 значення - {1,10}. Оскільки всього цих 

коефіцієнтів 4, то повне число можливих комбінацій – 2
4
=16. У моделюванні не 

брав участі варіант {A,B,C,D}={10,10,10,10}, так як він повинен бути подібним 

варіанту {A,B,C,D}={1,1,1,1}, хоча це може бути і не так. Аналогічний підхід був 

використаний для початкових умов. Початкова концентрація )0(
3OC  може бути 

порівнянна з початковою концентрацією )0(AlC  - { )0(
3OC , )0(AlC }={1,1}. Початкова 

концентрація )0(
3OC  може бути значно менше початкової концентрації )0(AlC : 

)0(
3OC  << )0(AlC , тоді { )0(

3OC , )0(AlC }={1,10}. Початкова концентрація )0(
3OC  може 

бути значно більше початкової концентрації )0(AlC : )0(
3OC  >> )0(AlC , тоді { )0(

3OC , 

)0(AlC }={10,1}. Результати моделювання наведені в Таблиці 3.4 (для системи 

(3.19)), у Таблиці 3.5 (для системи (3.20)) і в Таблиці 3.6 (для системи (3.21)). 

Залежності )(
3

tCO  (лівий стовпчик) та )(tCAl  (правий стовпчик) наведені в 

напівлогарифмічному масштабі.  

Варіант, наведений в Таблиці 3.4 (система рівнянь (3.19)), навіть якщо він 

реалізується в природі, може описувати розпад озону на нетривалих відрізках 

часу, тому що умова 
32 O

O
fO CkGC  (див. рівняння (3.18)) швидко порушується 

через розпад озону. Однак, на початковій стадії розпаду залежність )(
3

tCO  в 

напівлогарифмічному масштабі виглядає, як пряма лінія, що відповідає кінетиці 

першого або «псевдо» першого порядку. 
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Таблиця 3.4 

Рішення системи рівнянь (3.19). 

(O3) (C2H4) 

  

)(
3

tCO  при різних комбінаціях A={1,10}, 

B={1,10}, C={1,10}, D={1,10}. 

Початкові умови: { )0(
3OC , )0(AlC }={1,1}. 

)(tCAl  при різних комбінаціях A={1,10}, 

B={1,10}, C={1,10}, D={1,10}. 

Початкові умови: { )0(
3OC , )0(AlC }={1,1}. 

 
 

)(
3

tCO  при A={1,10}, B={1,10}, 

C={1,10}, D={1,10}. Початкові умови: 

{ )0(
3OC , )0(AlC }={1,10}. 

)(tCAl  при A={1,10}, B={1,10}, 

C={1,10}, D={1,10}. Початкові умови: 

{ )0(
3OC , )0(AlC }={1,10}. 

  

)(
3

tCO  при A={1,10}, B={1,10}, 

C={1,10}, D={1,10}. Початкові умови: 

{ )0(
3OC , )0(AlC }={10,1}. 

)(tCAl  при A={1,10}, B={1,10}, 

C={1,10}, D={1,10}. Початкові умови: 

{ )0(
3OC , )0(AlC }={10,1}. 
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Таблиця 3.5 

Рішення системи рівнянь (3.20). 

(O3) (C2H4) 

  

)(
3

tCO  при A={1,10}, B={1,10}, 

C={1,10}, D={1,10}. Початкові умови: 

{ )0(
3OC , )0(AlC }={1,1}. 

)(tCAl  при A={1,10}, B={1,10}, 

C={1,10}, D={1,10}. Початкові 

умови: { )0(
3OC , )0(AlC }={1,1}. 

  

)(
3

tCO  при A={1,10}, B={1,10}, 

C={1,10}, D={1,10}. Початкові умови: 

{ )0(
3OC , )0(AlC }={1,10}. 

)(tCAl  при A={1,10}, B={1,10}, 

C={1,10}, D={1,10}. Початкові 

умови: { )0(
3OC , )0(AlC }={1,10}. 

  

)(
3

tCO  при A={1,10}, B={1,10}, 

C={1,10}, D={1,10}. Початкові умови: 

{ )0(
3OC , )0(AlC }={10,1}. 

)(tCAl  при A={1,10}, B={1,10}, 

C={1,10}, D={1,10}. Початкові 

умови: { )0(
3OC , )0(AlC }={10,1}. 
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Таблиця 3.6 

Рішення системи рівнянь (3.21). 

(O3) (C2H4) 

  

)(
3

tCO  при A={1,10}, B={1,10}, 

C={1,10}, D={1,10}. Початкові умови: 

{ )0(
3OC , )0(AlC }={1,1}. 

)(tCAl  при A={1,10}, B={1,10}, 

C={1,10}, D={1,10}. Початкові 

умови: { )0(
3OC , )0(AlC }={1,1}. 

  

)(
3

tCO  при A={1,10}, B={1,10}, 

C={1,10}, D={1,10}. Початкові умови: 

{ )0(
3OC , )0(AlC }={1,10}. 

)(tCAl  при A={1,10}, B={1,10}, 

C={1,10}, D={1,10}. Початкові 

умови: { )0(
3OC , )0(AlC }={1,10}. 

  

)(
3

tCO  при різних комбінаціях A={1,10}, 

B={1,10}, C={1,10}, D={1,10}. 

Початкові умови: { )0(
3OC , 

)0(AlC }={10,1}. 

)(tCAl  при різних комбінаціях 

A={1,10}, B={1,10}, C={1,10}, 

D={1,10}. Початкові умови: 

{ )0(
3OC , )0(AlC }={10,1}. 
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Результати моделювань, представлені в Таблиці 3.5 очевидні, тому що для 

цього випадку 
3

3 ~ O

O
C

dt

dC
, що дає в напівлогарифмічному масштабі зниження 

концентрації по прямій - «кінетика першого порядку». Злами, які видно на деяких 

залежностях )(
3

tCO  та )(tCAl  свідчать про те, швидкості розпаду різко зменшилися, 

що відбувається внаслідок «виключення» члена 
AlO CCA

3
~ , який відповідає за 

механізм озоноліза етилену (3.5). Інші механізми (розпад на поверхні і схема (3.4), 

(3.6)) «вимкнутися» не можуть, тому що їх швидкості розпаду константи (B, C і 

D). Змінюючи величини початкових концентрацій і коефіцієнти {A, B, C і D} в 

рівняннях можна в широких межах управляти швидкістю зниження концентрації 

озону. 

Як видно з характериних графиків, що наведено в Таблиці 3.6, для кожної 

групи початкових умов існує комбінація коефіцієнтів {A, B, C, D}, коли розпад 

озону в напівлогарифмічному масштабі виглядає як пряма, що відповідає 

«кінетиці першого порядку».  

3.3. CSTR – реактор з урахуванням розпаду на поверхні. Додавання етилену 

Нехай в реактор об'ємом V від озонатора з об'ємною швидкістю inU  (м
3
/сек) 

подається озоно-повітряно-етиленових суміш з концентрацією озону in
OC

3
. Вивід 

відпрацьованої суміші здійснюється зі швидкістю outU  в навколишній простір. В 

результаті розпаду озону в об’ємі, на стінках реактора і виведення озоно-

повітряно-етиленової суміші з реактора, в останньому встановлюється залежна 

від часу концентрація озону )(
3

tCO . Вважаючи, що розпад озону, етилену і 

напрацювання кисню в обс’ємі описується кінетичними рівняннями типу (3.25) - 

(3.27) (потрібно в (3.25) - (3.27) відкинути розпад на поверхні для озону, кисню і 

етилену), для числа частинок, що розпалися за час t  в об’ємі отримуєм: 

tVFC
CkGC

Ck
CCkN O

OO
O
fO

OO
O
f

AlO
Al

f
V

3

32

3

3

2
* , де 

V

tCU
tCtC

inin

)()( , тут другий 

доданок являє собою число частинок, які вносяться в реактор за час t . Їм можна 

знехтувати, тому що він має вищий порядок малості в порівнянні з )(tC . 
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Вважаючи, що розпад на стінці пропорційний потоку молекул озону на стінки 

реактора 
3

3

3
)( O

in
O

in

O v
V

tCU
tC , для числа частинок, що розпалися за час t  на 

стінках, отримуєм: tSv
V

tCU
tCN O

in
O

in

OO
W

3

3

33
)( , де 

3O  - вірогідність розпаду 

молекули озону на стінці, S  - площа внутрішньої поверхні реактора. Число 

молекул озону, які вносяться і виносяться з озоно-повітряно-етиленової сумішшю 

за час t  відповідно дорівнює: in
O

inin tCUN
3
, 

V

tCU
tCtUN

in
O

in

O
outout 3

3
)( , де outU  

- об'ємна швидкість виносу відпрацьованої озоно-повітряно-етиленової суміші з 

реактора, звичайно inout UU . Зміна числа частинок озону в реакторі за час t : 

WVoutin NNNNN . Звідки отримуємо рівняння для зміни концентрації 

озону в камері: 

3

32

3

33

333

/

/2
*

O

OO
O
fO

OO
O
f

AlO
Al

fO

O
outin

O
in

O
FC

VSCkGC

VSCk
CCkC

V

SU

V

CU

dt

dC
,  (3.37) 

де 
333 OOO v , OOO v . Аналогічно можна отримати рівняння для інших 

компонент озоно-повітряно-етиленової суміші: 

3

32

3

2

222

/

/3
O

OO
O
fO

OO
O
f

O

O
outin

O
in

O
FC

VSCkGC

VSCk
C

V

SU

V

CU

dt

dC
,   (3.38) 

AlO
Al

fAl
Al

outin
Al

in
Al CCkC

V

SU

V

CU

dt

dC
3

* ,     (3.39) 

3.4. Додавання плазмохімічного реактору. Рішення в загальному 

вигляді. 

Якщо руйнування етилену в ПХР відбувається через  зіткнення з 

електронами, що внаслідок викликає:  або прямий розвал молекули, або 

переведення її в збуджений стан з наступним взаємодією зі складовими озоно-

повітряно-етиленової суміші (а), чи повільного озонолізу напрацьованим озоном 

(б), то швидкість розпаду етилену в розряді відбувається пропорційно його 

концентрації. Швидкість же його напрацювання визначається продуктами 
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розкладання етилену в ПХР, тобто, не залежить явно від його концентрації. Тому 

кінетика розкладання етилену в розряді буде описуватися, в найпростішому 

випадку рівнянням  

)(
)(

1 tCkk
dt

tdC
o ,                        (3.40) 

Якщо )0(tC  = oC , то рішення (3.40) має вигляд: 

tk
k

k
C

k

k
tC o

o
o

1

11

exp)( ,                       (3.41) 

де 
ok  - константа швидкості напрацювання етилену, а 1k  - константа швидкості 

деструкції етилену у ПХР. При t , отримуємо стаціонарну концентрацію 

1/kkC o
SS . Рішення (3.41) зображено на Рис. 3.2. 

 

Рис. 3.2 Залежність )(tC  від часу при різних початкових концентраціях - 

SS
o CC , SS

o CC  та SS
o CC . 

Можна припустити, що рівняння для швидкості руйнування етилену містить 

не тільки член, пропорційний першому ступеню концентрації, а й член, 

пропорційний другому ступеню. У цьому випадку рівняння (3.40) ускладнюється. 
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Але як і раніше, його можна проінтегрувати в квадратурі, і його рішення має 

вигляд, наведений на Рис.3.2. 

Оскільки при інжекції в плазмохімічний реактор шару повітряно-етиленової 

суміші, на початковому етапі її проходження, в цій суміші практично немає 

продуктів розпаду етилену, то етилен не може синтезуватися, тобто, 
ok = 0, що 

означає, що SSC = 0. Таким чином при одноразовому проходженні шару повітряно-

етиленової суміші через плазмохімічний реактор неможливо потрапити в область 

нижче SSC  (Рис. 3.1), де б почався синтез, а не руйнування етилену. Область 

SS
o CC  - робоча область реакторів. Для плазмохімічний реактор, в яких повинен 

руйнуватися етилен, робочою областю повинна бути область SSCC . У міру 

проходження шару повітряно-етиленової суміші через плазмохімічний реактор, у 

ньому з'являються продукти розпаду етилену, що призводить до можливості його 

синтезу. Тобто, 
ok стає більше нуля, що призводить до SSC > 0. Таким чином, 

уздовж довжини плазмохімічного реактора SSC  зростає від нуля до деякої 

величини, яка визначається швидкістю руйнування етилену в розряді. Важливо, 

що на виході плазмохімічного реактора SSC > 0, тобто, отримати нульову 

концентрацію етилену на виході плазмохімічного реактора неможливо. 

Висновки до Розділу 3. 

 Таким чином отримано кінетичні рівняння розпаду озону і озоноліза 

етилену в повітряно-етиленових-озонової суміші для необмеженого простору (без 

урахування розпаду на поверхні), контейнера з довільно розвиненою поверхнею (з 

урахуванням розпаду на поверхні) і CSTR реактора (з урахуванням розпаду на 

поверхні, поверхня - це не тільки стінки реактора, а й поверхню всього, що 

знаходиться в ньому). 

В загальном вигляді показано, що як у випадку 

(1) розпаду озону в необмеженому просторі, так і в разі  

(2) розпаду озону в контейнері з довільно розвиненою поверхнею 
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існує область параметрів (початкові концентрації озону і етилену, коефіцієнти в 

кінетичних рівняннях), коли концентрація озону в залежності від часу веде себе 

як )exp( t , тобто має місце «кінетика (псевдо) першого порядку», що пояснює 

результати, отримані експериментально в [178]. 

(3) на виході плазмохімічного реактора SSC > 0, тобто, отримати нульову 

концентрацію етилену на виході плазмохімічного реактора неможливо. 

Матеріали цього розділу опубліковані в роботах [4а] і доповідалися на XIV 

міжнародній конференції "Плазмова електроніка та нові методи прискорення" 

(Україна, Харків, 27-31 серпня, 2018). 
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РОЗДІЛ 4. 

ПЛАЗМОХІМІЧНЕ ОКИСНЕННЯ ДОМІШКИ ЕТИЛЕНУ У ПОВІТРІ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ У ТЕХНОЛОГІЯХ ЗБЕРІГАННЯ СІЛЬСЬКО-

ГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ. 

4.1. Безбар’єрні плазмохімічні реактори різних типів. 

Для підвищення конкурентоздатності розроблених систем, а відміну від 

попередньо розроблених електродних систем з центральним зіркоподібним 

електродом, було розроблено новий тип безбар’єрного плазмохімічного реактору 

- струнний. Фото центральної частини реакторів наведено на Рис. 4.1. Трубчастий 

карбоновий електрод однаковий для обох типів реакторів, що відрізняються 

тільки центральною частиною. 

 

а)                  б) 

Рис. 4.1 Фото струнного (а) та зіркоподібного (б) електродів 
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Особливості контрукції струнного реактору дозволять значно пришвидшити 

налаштування плазмохімічного реактора до роботи. Реактори струнної та 

зіркоподібної конструкції протестовано для порівняння ефективності 

напрацювання озону при різних витратах повітря крізь плазмохімічний реактор 

при однаковій потужності, що вкладено у розряд. Результати тестування наведено 

на Рис. 4.2. 

 

Рис. 4.2 Залежність концентрації озону від витрати повітря крізь плазмохімічний 

реактор для потужності, що вкладено у розряд 104 Вт 

Видно, що для однакової потужності, що вкладено у розряд ефективність 

напрацювання озону, тобто ККД суттєво не відрізняються. Слід зазначити, що оба 

реактора тестувалися при комплексному живленні (імпульсне живлення з 

постійною складовою) , параметри якого були оптимальні для довгострокової 

роботи та ККД зіркоподібних електродів.  

При підвищенні амплутуди для струнного реактора спостерігався перехід 

режиму горіння розряду у фазу іскрового пробою вже для потужності на рівні 104 

Вт, а для зіркоподібних електродів амплутуда могла бути підвищена до досягання 
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потужності вкладеної у розряд на рівні 126 Вт. Так як, для більш високої 

потужності, що вкладено у розряд, зростає максимальна концентрація озону, що 

може бути напрацьована, для озонаторів, які потребують більш високих вихідних 

концентрацій озону зіркоподібна електродна система є більш привабливою.  

Слід зазначити, що вищу потужність, що вкладено у розряд для 

зіркоподібних електродів можна досягнути лише використовуючи комплексне 

живлення з постійною складовою. При відсутності постійної складової 

максимальну потужність, що можна вкласти у зіркоподібний реактор, менша 

струнного та складає 94 Вт. 

Так як для зіркоподібного реактора значний вплив на стійкість та ККД 

роботи має постійна складова живлення було досліджено який вплив вона має на 

ККД и стійкість роботи струнного реактора у режимі коронного розряду. 

Встановлено, що максимальна потужність, що може бути вкладена у розряд, для 

струнного реактора не залежить від постійної складової. На Рис. 4.3 наведено 

графік залежності концентрації озону для струнного електроду з постійним 

зміщення 1,6 кВ та 0 кВ. 

 

Рис. 4.3 Залежність концентрації озону від витрати повітря крізь 

плазмохімічний реактор 
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Видно, що концентрація озону для різних витрат зі зміщенням та без 

зміщення суттєво не відрізняється. Таким чином струнний безбар’єрний реактор 

має переваги у спрощенні параметрів живлення та налаштуванні, а реактор з 

зіркоподібним електродом більше приваблив для застосувань, де потрібна 

максимальна потужність вкладена у розряд. Реактори обох типів можуть 

ефективно використатися як в системах обробки повітря, так і води. 

4.2 Експериментальне дослідження плазмохімічного окиснення домішки 

етилену. 

4.2.1. Експериментальний стенд та напівпромисловий прототип 

плазмохімічної установки 

Експериментальне дослідження проводилось у 40-футовому морському 

контейнері об'ємом 65 м
3
, який охолоджували до 5 

o
C. На Рис. 4.4 наведено ескіз 

контейнера з розтошуванням плазмохімічної систему у контейнері. 

 

Рис. 4.4 Ескіз морського контейнера з розташуванням плазмохімічної системи 

На Рис. 4.5 наведено принципову схема експериментального стенду з 

дослідження динаміки розкладання етилену. Напуск етилену марки CP GRADE 

2.5 у контейнер здійснювався з 40 літрового балону за допомогою редуктора. 

Контроль витрат С2Н4 здійснювався за допомогою електронного витратоміру 

AlicatScientific MC-200SCCM-D/5M C2H4. Витрати етилену регулювалися у 

діапазоні 1-16 см
3
/год. 



109 

 

 

Рис. 4.5 Принципова схема експериментального стенду. 1 – балон з 

етиленом; 2 – редуктор; 3 – витратомір С2Н4; 4,5,6,7,8, 9,10,11 – порти для 

циркуляції повітря та напуску етилену; 12 – плазмохімічна система; 13- 

карулітовий фільтр для розкладання надлишкового озону; 14 – повітродувка; 15 – 

озоновий монітор; 16 – етиленовий монітор; 17 – вологомір; 18 – пробовідбірник; 

19 – циркуляційний повітряний компресор; 20 – контейнер. 

Повітря у контейнері примусово циркулювалося зовнішнім повітряним 

насосом зі швидкістю 1 л/хв. 

Концентрації етилену та озону, а також температура повітря і вміст вологи 

вимірювались сенсорами, що було введено у циркуляційну лінію та у різних 

точках контейнеру. Концентрація етилену вимірювалась вимірювачем IтаCA56 та 

контролювалося відбором проб з циркуляційної лінії, що аналізувалися газовим 

хроматографом HP Series II з полум’яно-іонізаційним детектором. Проби 

відбиралися у різних контрольних ділянках циркуляційної лінії (в середині 

контейнера, біля дверей та у торці, на різній висоті) шприцом об’ємом 1 мл. 
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Хроматограф  попередньо був прокалібрований калібровочними газовими 

сумішами з вмістом етилену 10 та 100 ppm. На Рис. 4.6 наведено 

хроматографічний пік газової суміші з вмістом етилену 10 ppm. 

 

Рис. 4.6 Хроматограмма калібровочної газової суміші з вмістом етилену 10 ppm. 

На Рис. 4.7 наведено хроматограмму калібровочної газової суміші з вмістом 

етилену 100 ppm. 

 

Рис. 4.7 Хроматограмма калібровочної газової суміші з вмістом етилену 100 ppm. 

Хроматографічний пік етилену спостерігався на 2,5 хв. Концентрація 

етилену у пробах розраховувалась за площиною хроматографічного піку. 

Отримані данні для проб з різних ділянок усереднювалися.  Дослідження було 

проведено для двох плазмохімічних систем. 
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В першому випадку плазмохімічна система на базі трьох імпульсних джерел 

живлення з максимальною робочою потужністю 320 Вт, що живили по два 

безбар’єрних плазмохімічних реактори кожне. Повітря циркулювало паралельно 

крізь плазмохімічні реактори з загальною витратою 160-180 м
3
/год. Так як 

підвищення вмісту озону у повітрі вище 1 ppm є неприйнятним для технологій 

зберігання фруктів, то повітря після плазмохімічних реакторів подавалося на 

карулітовий фільтр. Таким чином концентрація озону не перевищувала 0.2-0.4 

ppm в усьому діапазоні потужностей, що було вкладено у реактори. 

У другому випадку тестувалась напівпромислова плазмохімічна система на 

базі безбарє’рних плазмохімічних реакторів, що складалася з двох блоків, кожен з 

яких включав 12 плазмохімічних реакторів з 10 зіркоподібними електродами та 

високовольтний блок живлення потужністю 410 Вт кожен. На Рис. 4.8 наведено 

загальний вигляд напівпромислової плазмохімічної системи. 

     

Рис. 4.8 Фото напівпромислової плазмохімічної системи 

Система плазмового окислення етилену має три режими роботи: у режимі 

очікування (плазмохімічна система вимкнена, вентилятори вимкнені), режим 

вентиляції (3 вентилятори увімкнено), режим роботи (увімкнена плазмохімічна 



112 

 

система, 1 або 3 вентилятори залежно від озонової системи налаштування) та 

оснащена вугільним фільтром, що складався з 8 контейнерів. Загальна вага 

активованого вугілля становила 70 кг. 

На Рис. 4.9 показано фото контейнера з розподілом додаткових датчиків для 

вимірювання концентрації озону та етилену для визначення рівномірності 

обробки повітря та фото розташування плазмохімічної системи в контейнері. 

 

Рис. 4.9 Розподіл датчиків всередині контейнера та розташування плазмохімічної 

системи. 

4.2.2 Експериментальне дослідження окиснення домішки етилену у повітрі 

безбарє’рною плазмохімічною системою 

Для першої системи проведено експериментальні дослідження впливу 

низькотемпературної плазми безбар’єрного газового розряду на вміст етилену у 

повітрі, що циркулювало у контейнері. 

На Рис. 4.10 наведено графік зміни концентрації етилену у контейнері під 

час його інжекції зі швидкістю 8 см
3
/хв та 16 см

3
/хв, після припинення інжекції і 

вмикання плазмохімічної системи.  
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Рис. 4.10 Залежність концентрації етилену від часу при інжекції етилену та роботі 

плазмохімічної системи 

Як можна бачити із наведеного Рис. 4.10, після вмикання плазмохімічної 

системи відбувається доволі швидке зменшення концентрації етилену у повітрі.  

На Рис. 4.11 наведено графік зміни концентрації етилену з часом, що 

виміряно за допомогою монітору концентрації етилену (жовтий) та газового 

хроматографу (синій/червоний). 

 

Рис. 4.11 Залежність концентрації етилену у контейнері, що виміряно 

монітором (жовтий) та за допомогою газового хроматографа (синій/червоний) 
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Видно, що характер залежності подібний, та при вмиканні плазмохімічної 

системи з потужністю джерел живлення на рівні 960 Вт відбувається зменшення 

концентрації етилену щонайменше у 6 разів за 6 годин з подальшим зменшенням 

до рівня менше 1 ppm.  

Характер отриманних експериментальних кривих повністю співпадає з 

областю SS
o CC  теоретичного розрахунку. 

Слід зазначити, що при цьому відбувається поступове зростання 

концентрації озону, так як можливість деструкції озону для карулітового фільтру 

поступово зменшується, так як відбувається отруєння каруліту нітратами та 

водою. Так як ціна каруліту є у декілька разів вищою за активоване вугілля, то для 

навіпромислової плазмохімічної системи було розроблено фільтр на базі 

активованого вугілля. 

І для напівпромислової плазмохімічної системи на першому етапі 

дослідження була виміряна зміна концентрації озону в контейнері залежно від 

часу при максимальній потужності, яка подається на плазмохімічні реактори із 

системою рециркуляції повітря через вугільний фільтр (Рис. 4.12). 

 

Рис. 4.12 Залежності концентрації озону всередині контейнера від часу. 

Потужність 820 Вт 
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Початковий рівень озону в повітрі був вищим за 0, але нижче концентрації 

чутної для людини. Досягнення максимального значення концентрації озону 

відбувається протягом 1 години. Збільшення концентрації озону відбувається 

приблизно на 20-25%. Видно, що вугільний фільтр досить ефективно зменшує 

концентрацію озону, підтримуючи його на низькому рівні. 

Досліджено зміну концентрації озону та етилену у контейнері при інжекції 

етилену 1 та 4 см
3
/хв. На Рис. 4.13 показані графіки залежності концентрації озону 

та етилену від часу для потужності джерел живлення 800 Вт. 

 

   a       б 

Рис. 4.13 Залежність концентрації озону та етилену від часу (а - швидкість 

інжекції етилену 1 см
3
/хв, б - 4 см

3
/хв). 

Видно, що концентрація етилену спочатку зростає до досягнення 

рівноважної концентрації в контейнері (приблизно 24 години). Після досягнення 

рівноважної концентрації етилену ввімкнули плазмохімічний ректор, 

концентрація озону в контейнері почала збільшуватися до досягнення рівноваги, а 

концентрація етилену знижувалася внаслідок розкладання в плазмохімічному 

реакторі та взаємодії з озоном. Приблизно через 1 годину встановилась 

мінімальна рівноважна концентрація етилену, яка визначалася швидкістю подачі 

етилену в контейнер. 

Для визначення закону зменшення концентрації етилену розглянемо 

частину залежності, де відбувається значне зниження. На графіку (Рис. 4.14) 
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видно залежність швидкості зниження концентрації етилену ([C2H4]/[C2H4]0) від 

часу при різній швидкості інжекції. 

 

Рис. 4.14 Швидкість зниження концентрації етилену при різних швидкостях 

інжекції етилену (1-4 см
3
/хв) 

Видно, що графіки спаду мають експоненціальний характер і добре 

узгоджуються з теоретичним розрахунком. 

Проаналізовано залежність зниження зниженої концентрації етилену від 

часу.  

[C2H4]/[C2H4]0 = exp{-t/to},    (4.1) 

де [C2H4]0 – рівноважна концентрація етилену C2H4 без ввімкнення 

плазмохімічного реактору, t0 – час напіврозкладання C2H4. 

У Таблиці 4.1 наведено дані про максимальну (до включення 

плазмохімічної системи) та мінімальну концентрацію етилену в морському 

контейнері при різній швидкості інжекції. 
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Таблиця 4.1 

Ступінь розкладання етилену в плазмохімічній системі. 

 1 см
3
/хв 

C2H4 

2 см
3
/хв 

C2H4 

4 см
3
/хв 

C2H4 

Потужність, Вт 800 820 820 

O3, ppb 105 115 140 

Max C2H4, ppm 7,2 11,2 31,1 

Min C2H4, ppm 0.5 1,1 3,8 

З таблиці видно, що включення плазмохімічної системи зменшує 

концентрацію етилену в контейнері приблизно в 10 разів при різній швидкості 

інжекції етилену. 

На Рис. 4.15 показано залежність швидкості зниження концентрації етилену 

в контейнері від часу при різних концентраціях залишкового озону (5, 1 та 0 ppm). 

 

Рис. 4.15 Швидкість зниження концентрації етилену після включення 

плазмохімічної системи при різних концентраціях залишкового озону 
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З наведених графіків видно, що зі збільшенням залишкової концентрації 

озону швидкість зниження концентрації етилену зростає, але з часом вона досягає 

тієї ж стаціонарної концентрації, відповідно до теоретичних розрахунків. 

У Таблиці 4.2 показано час напіврозкладання етилену при різних 

концентраціях залишкового озону. 

Таблиця 4.2 

Період напіврозкладання етилену в контейнері для різних залишкових 

концентрацій озону. 

O3 0 ppm 1 ppm 5 ppm 

to, хв 91 86 57 

З таблиці видно, що наявність залишкового озону в контейнері зменшує 

період напіврозкладання етилену на 40%. Таким чином, наявність невеликої 

концентрації залишкового озону може прискорити процес розкладання домішок 

етилену з включенням плазмохімічної системи. Для деяких овочів і фруктів 

шкідливий вплив етилену стає помітним із концентрацій, набагато вищих, ніж ті, 

які можна отримати за допомогою плазмохімічного методу розкладання етилену, 

тому вони можуть мати більш енергоефективні режими, або зменшуючи 

потужність, що вкладено у розряд або вмикаючи плазмохімічну систему з певною 

періодичністю, що вимагає додаткових методологічних вказівок щодо 

використання описаного способу при зберіганні певного виду плодоовочевої 

продукції. 

4.3. Експериментальне дослідження вливу плазмохімічного окиснення 

домішки етилену на ефективність зберігання плодоовочевої продукції. 

4.3.1 Параметри впливу етилену на зберігання плодоовочевої продукції 

В даний час обсяги втрат овочів і фруктів в цій сфері становлять до 40%. 

Основними причинами є, по-перше, зменшення маси в процесі дихання, 

випаровування і проростання, з втратами води і сухих речовин (від 10 до 35% 

загальної втрати маси). Причому втрата води - гранична величина, різна для 

кожного виду сировини (наприклад, 3-4% вона становить у яблук, винограду, 
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шпинату, салату, броколі, моркви в пучках з листям, 5-6% - у груш, вишні, 

персиків, суниці , малини, смородини, буряка, гороху, огірків, квасолі (в бобах), 7-

8% - у моркви, буряка, капусти білокачанної, картоплі, перцю, томатів, 10% - у 

цибулі ріпчастої). Якщо максимальний рівень перевищений, продукт стає 

непридатним для продажу. По-друге, втрати, пов'язані з хворобами; їх обсяг 

важко піддається прогнозам, але в разі масового поширення може досягати 100%. 

Серйозні наслідки можуть викликати і механічні пошкодження (третя група 

втрат), особливо на заключному етапі зберігання, коли в результаті дозрівання 

відбувається розм'якшення м'якоті плодів і овочів і знижується їх міцність. Цей 

фактор є визначним під час транспортування (особливо на далекі відстані). 

Погіршення якісних показників обумовлено як природними причинами 

(дозрівання, старіння, ростова активність і т.д.), так і впливом зовнішніх чинників 

(навколишнє середовище, пошкодження, хвороби), які знижують споживчі 

властивості продуктів і призводять до зменшення ціни реалізації. При цьому 

загальні комерційні збитки можуть бути порівнянні із втратами від втрати маси і 

псування [179]. Значні об’ємі плодоовочевої продукції, що транспортуються на 

великі відстані підкреслюють великий економічний ефект від розробки нових 

технологій збереження продукції про транспортуванні. Існуючі технології або 

нестабільні, або потребують значної кількості додаткового обладнання та значних 

фінансових та енергетичних вкладень, що невілюють позитивний ефект від їх 

використання.  

Проведено аналіз літературних даних по кількості етилену, який 

виробляють різні овочі, ягоди та фрукти, які перевозяться у морських 

контейнерах (див. Таблицю 4.3). 

Видно, що швидкість емісії етилену змінюється в широких рамках та сильно 

залежить від типу продукту. При цьому чутливість плодоовочевої продукції 

також може змінюватись у широких рамках. 
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Таблиця 4.3 

Генерація етилену різними типами продуктів. 

Продукт  Темп. 

зберіг

ання 

0
C 

Волог

ість 

RH, 

% 

C2H4 

мкл/

кг 

год 

Ємніс

ть 

рефри

жерат

ора 

для 

зберіг

ання 

кг 

C2H4 в 

рефри

жерат

орі,  

см
3
 / 

хв 

Примітки 

Цибуля 0 - 5 65 - 

70 

0,1 25000 0,04 Після холодного 

зберігання 

спостерігається 

швидке проростання 

цибулі 

Помідор 9 - 10 85 - 

90 

4,6 18000 1,38  

Морква 0 - 2 90 - 

95 

0,15 18000 0,05  

Капуста 0 - 2 90 - 

95 

0,1 18300 0,03  

Картопля 7 - 10 95 - 

98 

0,1 24700 0,04 Картопля займає 

виключно значний 

відсоток загальних 

сховищ 

Баклажани 0 90 100 20000 ~30  

Броколі 0 90 - 

95 

0,1 23040 0,04  

https://www.omicsonline.org/open-access/scope-of-supply-chain-management-in-fruits-and-vegetables-in-india-2157-7110-1000427.php?aid=41037
https://www.omicsonline.org/open-access/scope-of-supply-chain-management-in-fruits-and-vegetables-in-india-2157-7110-1000427.php?aid=41037
https://www.researchgate.net/publication/292151893_Ethylene_in_Post-harvest_Quality_Management_of_Horticultural_Crops_A_Review
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В Таблиці 4.4 наведено чутливість деяких видів плодоовочевої продукції до 

вмісту етилену при її зберіганні. Сильна відмінність біохімічної будови різних 

овочів та фруктів та механізмів їх дозрівання та псування призводить до значих 

відмінностей у чутливості до вмісту «фіто» гормнів у повітрі, таких як етилен. 

Слід зазначити, що етилен є не єдиним «фіто» гормоном і реальна картина впливу 

складу повітря на зберігання овочів і фруктів, ще більш складна. 

Таблиця 4.4 

Чутливість плодоовочевої продукції до вмісту етилену у повітрі. 

Тип свіжих 

продуктів 

Норма 

виробництва 

етилену 

(мкл/кг*год.) 

Чутливість до 

етилену 

 

Основна реакція на 

етилен 

вишні дуже низький < 0,1 L пом’якшення 

картопля дуже низький < 0,1 M проростання 

зрізані квіти дуже низький < 0,1 H сонливість, 

скручування листя 

огірок низький 0,1- 1,0 H пожовтіння 

ківі   розпад 

банан середній 1,0-10,0 H розпад 

помідор середній 1,0-10,0 H стискатися, 

занепадати 

абрикос, авокадо високий 10-100 H розпад 

яблуко дуже високий > 

100 

H ошпарити, 

втратити хрускоту 

маракуйя дуже високий > 

100 

H розпад 

Класифікація чутливості до етилену (ppm): H = високий (0,01-0,5); M = 

середній (0,5-3,0); L=низький (3,0-5,0). 
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4.3.2 Експериментальне дослідження вливу плазмохімічного окиснення 

домішки етилену на ефективність зберігання бананів 

Проведено експериментальні дослідження по контролю вмісту етилену 

(С2Н4) при зберіганні бананів. 

У контейнерах вимірювалися вологість, температура, тиск, кількість 

летючих органічних сполук (ЛОС), концентрація озону, концентрація двуокису 

вуглецю, вміст пилу в одиниці об’єму. На графіках (Рис. 4.16) представлено 

залежності параметрів, які вимірювалися, від часу у продовж суток для 

контрольної партії (а) та партії, повітря якої оброблялося у плазмохімічному 

реакторі (б). 

 

      а) 

 

      б) 

Рис. 4.16. Зміна параметрів, які вимірювалися у експериментальних 

контейнерах для контрольної партії (а), на партії, повітря якої оброблялося (б) 
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Видно, що тиск, температура та концентрація ЛОС майже не змінювались. 

Для вимірювання концентрації етилену використовували газовий хроматограф HP 

6890 c FID-детектором. 

На Рис. 4.17 представлено графіки залежності вмісту етилену у 

контрольному та експериментальному контейнерах. 

 

Рис. 4.17 Концентрація етилену у контрольному та експериментальному 

контейнерах 

З графіків видно, що рівень етилену в контрольному контейнері починає 

різко зростати на третій день, а після п’ятого дня зберігання виходить на 

постійний рівень. В експериментальному контейнері рівень етилену на 2 порядки 

нижчий за той, що вимірювався у контрольному і практично не змінювався весь 

період експерименту. 

4.3.3 Експериментальне дослідження вливу плазмохімічного окиснення 

домішки етилену на ефективність зберігання яблук 

Яблука, як і багато інших фруктів, при зберіганні утворюють етилен, який є 

гормоном росту для багатьох фруктів та овочів, і, відповідно, прискорює процеси 

подальшого дозрівання, а потім і псування [179]. 

Для експериментального дослідження ефективності використання 

плазмохімічного методу обробки повітря для продовження терміну зберігання 

яблук були використані яблука сортів Гала, Макінтош та Джонатан. Для 
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проведення експерименту яблука всіх вищезазначених сортів розділили на дві 

партії, які помістили в окремі контейнери. У першому експериментальному 

контейнері циркулююче повітря обробляли в плазмохімічній системі. У другому 

була контрольна партія, і також повітря циркулювало по замкнутому колу. 

Повітря в коробках примусово циркулювало повітряними насосами зі 

швидкістю 4 л / хв. Об'єм експериментальної коробки склав 582 літри, з них 120 

літрів - це обсяг яблук та контейнерів, а об'єм контрольної коробки - 190 літрів, з 

яких 72 літри - це обсяг яблук та контейнерів. Загальна вага яблук у дослідній 

коробці становила 53,1 кг, з них Гала - 18,2 кг, Макінтош - 17,7 кг та Джонатан - 

17,2 кг. Загальна вага яблук у контрольній коробці становив 34 кг, з них Гала - 

10,6 кг, Макінтош - 10 кг та Джонатан - 13,5 кг. Концентрацію озону, а також 

температуру повітря та вміст вологи вимірювали датчиками, розташованими в 

експериментальному контейнері. Споживання енергії системою плазмохімічною 

становило 4 Вт*год.. Дослідження проводили при температурі 18-20 
о
С. 

Концентрацію озону підтримували на рівні 5 ppm, регулюючи потужність 

вкладену у розрядо плазмохімічного безбар'єрного реактора. 

На Рис. 4.18 показано графік концентрації етилену в повітрі 

експериментального контейнера від часу при циркуляції повітря по замкнутому 

контуру без запуску плазмохімічної системи. 

 

Рис. 4.18. Залежність концентрації етилену в повітрі експериментального боксу 
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На Рис. 4.19 показаний графік збільшення концентрації етилену в повітрі 

експериментальної коробки час від часу в циркуляції повітря по замкнутому 

контуру без запуску плазмохімічної системи. Відповідно до формули 4.2 можна 

розрахувати питому емісію етилену, тобто масу етилену, що виділяється 

яблуками на кілограм. 

  (4.2) 

де с – зміна концентрації етилену у повітрі, V – вільний об’єм (загальний об’єм 

мінус об’єм яблук та тари) та m – маса яблук у контейнерах. Для 

експериментального контейнера, без увімкнення хімічної системи плазми, питома 

емісія етилену становить 0,02349 мг/год*кг. На Рис. 4.19 наведено графік 

збільшення концентрації етилену в повітрі контрольного контейнера з часом. 

 

Рис. 4.19 Залежність концентрації етилену в повітрі контрольного контейнера 

Відповідно до формули (4.2) можна розрахувати питому емісію етилену, 

тобто масу етилену, що виділяється на кілограм яблук. Для експериментального 

контейнера питома емісія етилену становить 0,0236 мг/год*кг. Таким чином, 

питома еміссія етилену близька для обох контейнерів. На Рис. 4.20 наведені 
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графіки залежності концентрації етилену та озону в експериментальному 

контейнері. Вимірювання проводили протягом 40 днів. 

 

Рис. 4.20 Залежність концентрації етилену та озону в експериментальній камері 

від терміну зберігання яблук 

Видно, що після включення плазмохімічної системи відбулося істотне 

зниження концентрації етилену в повітрі експериментального контейнера та 

збільшення концентрації озону. З графіка можна побачити, що використання 

невеликих концентрацій озону при зберіганні яблук контролює ріст етилену у 

достатньо довгий період. На Рис. 4.21 показана схема загальної втрати ваги в 

контрольній та експериментальній партіях яблук. 

 

Рис. 4.21 Загальна втрата ваги яблук у контрольній та експериментальній 

контейнерах 
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Діаграма показує, що як для контрольної, так і для хімічної систем плазми 

загальна втрата ваги майже на одному рівні. Після 40 днів зберігання в 

контрольній коробці прийнятна для споживання вага яблук (відсутність гнилі та 

цвілі) була для сортів Гала - 3,3 кг (31%), Джонатана - 2,1 кг (15,6%), Макінтоша - 

2 кг ( 20%). В експериментальних сортах боксу Гала - 12,1 кг (66,4%), Джонатан - 

10,2 кг (59,3%), Макінтош - 9,3 кг (52,5%). 

На Рис. 4.22 представлена схема порівняння відносної ваги яблук, які не 

зіпсувались у контрольній та експериментальній коробках. 

 

Рис. 4.22 Відносна вага яблук, які не зіпсувалися в контрольних та 

експериментальних контейнерах. 

Видно, що використання плазмохімічної системи, яка знижує концентрацію 

етилену і одночасно підтримує концентрацію озону на рівні декількох проміле, 

може зменшити кількість зіпсованих продуктів у кілька разів.  

Необхідність контролю вмісту етилену при зберігання плодоовочевої 

продукції пов’язана з тим, що підвищений його вміст призводить до зменшення 
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терміну зберігання та значних втрат як товарного виду продукції так і її ваго-

габаритних показників. 

При зберіганні бананів рівень етилену при використанні плазмохімічної 

системи на 2 порядки нижчий за той, що вимірювався у контрольній партії і 

практично не змінювався весь період експерименту. 

При зберіганні яблук використання плазмохімічної системи знижує рівень 

етилену у 5 разів і дозволяє зберегти їх товарний вигляд достатньо довгий період. 

4.3.4 Експериментальне дослідження вливу плазмохімічної обробки повітря 

на зберігання іншої сільськогосподарської продукції. 

Озон руйнує етилен, який прискорює дозрівання і призводить до 

скорочення термінів зберігання ряду плодів, таких як помідори, яблука, груші, 

сливи, абрикоси, деякі ягоди. Використання генератора озону дозволяє зберігати 

продукти, чутливі до етилену, разом з продуктами, що виробляють його. 

Озон дуже ефективний у видаленні етилену за допомогою наступної 

хімічної реакції [179]. 

H2C=CH2 + O3  -->  CO2 + H2O 

Проведені раніше дослідження технологій дезінфекції складів, в тому числі 

в присутності харчової продукції (картопля, зерно, цибуля, виноград і т.д.) 

підтвердили можливість зниження втрат на 30-40% від існуючих [180]. При цьому 

продукція не забруднюється шкідливими домішками і зберігає свої харчові і 

органолептичні властивості. 

Проведено експериментальні дослідження по впливу озонової обробки на 

якісні характеристики плодоовочевої продукції. А саме, спаржі, полуниці, 

чорниці, лимону, огірків, айви, манго, ківі, шовковиці та інш. 

Лимон у контрольном боксі згнил і покрилася пліснявою, чого не відбулось у 

боксі, який оброблявся продуктами плазмохімічних реакцій.  

Айва в контрольній коробка тільки дозріла, а в дослідній стала покриті чорними 

точками, які можна асоціювати з як «ошпарюючий» ефектом озону або впливу інші 
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продукти плазмохімічних реакцій. Покриття плодів білими крапками спостерігається 

на ряді інших продуктів, наприклад, на огірку. 

Таким чином, овочі та фрукти відрізняються за можливими впливом потоку 

продуктів плазмохімічних реакцій. У Таблиці 4.5 описано наслідки зберігання для всіх 

тестових продуктів після 15 днів зберігання. 

Таблиця 4.5 

Вплив продуктів плазмохімічних реакцій на зберігання фруктів та овочів. 

Продукт Контроль Плазмохімічна обробка 

Кіл-сть 

цукру, 

%Brix 

Зміни Кіль-сть 

цукру, %Brix 

Зміни 

Світі  9 Без змін 9 Без змін 

Манго 15 Без змін  

Міцність 0,5 кгс/см
2
 

10 Чорні плями. 

Міцність 3,5 

кгс/см
2
 

Грейпфрут  10 Без змін  10 Без змін 

Ківі 14 Без змін 14 Без змін 

Фейхоа 12 Без змін  

Міцність1 кгс/м
2
 

7 Без змін 

Міцність 2,3 

кгс/м
2
 

Лімон  10 Без змін 10 З’явилась 

пліснява 

Баклажан   Пліснява   Без змін 

Редіс   Пліснява   Білі плями 

Кабачок   Пліснява   Гниття 

Гранат   Без змін   Без змін 

Огурец   Пліснява   Білі плями 
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 З таблиці видно, що для ряду рослин- блажень і фруктів, обробка продуктами 

плазми хімічних реакцій сповільнює процеси дозрівання (нижчий рівень цукру). Але в 

той же час продукти плазмохімічних реакцій також моуть мати негативний  вплив на 

зберігання ряду овочів і фрукти, такі як айва, огірок, капуста та ін. Продукти 

плазмохімічних реакцій, і в першу чергу озону, повністю пригнічують утворення цвілі 

при а концентрація озону 10 ppm, що само по собі може значно зменшити втрати 

продукції під час транспортування зберігання та зберігання. 

При переробці плодоовочевої продукції продуктами плазмохімічних реакцій, 

можливі, як позитивні, так і  негативні наслідки залежно від типу продукту. Таким 

чином, обробка овочів і фруктів  продуктами плазмохімічних реакцій не мають 

універсального ефекту і впотребує формування окремих методичних вказівок до 

застосування. 

Обробка виробів продуктами плазми хімічні реакції дозволяють припинити 

утворення плісняви та зменшення втрат під час транспортування та зберігання. 

Проведено експериментальне дослідження по зберіганню спаржі у повітря, 

що оброблялося у плазмохімічному реакторі. 

На графіку (Рис. 4.23) наведено залежність концентрації озону, вологості та 

температури в експериментальному боксі від часу зберігання. 

 

Рис. 4.23 Концентрація озону, температура та вологість в експериментальній 

камері під час зберігання спаржі 
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На фотографіях (Рис. 4.24) наведено зовнішній вигляд спаржі контрольної 

партії та експериментальної, яка зберігалася у газовому середовищі з додаванням 

озону протягом 3 діб. 

   

    а      б 

Рис. 4.24 Зовнішній вигляд спаржі після зберігання контрольної (а) та 

експериментальної (б) партій 

З фото видно, що використання озону при зберіганні спаржі дозволяє 

зберегти споживчі якості продукту. 

Проведено експериментальне дослідження по зберіганню ягід полуниці, 

чорниці та шовковиці у тих же умовах, що і для зберігання яблук. В оброблених 

зразках процес гниття ще не розпочався, хоча є процес підсушування, а в 

необроблених зразка почався значний процес гниття. 

Такий же самий експеримент було проведено із зразками помідорів. На 

оброблених зразках процес гниття не розпочався, а на необроблених утворилися 

гнилісні осередки. Таким чином озон, що напрацьовується в плазмохімічних 

реакторах може мати інгибуючу дію до порчі плодово-овочевої продукції навіть 

без пригнічення рівня етилену. 

Наведено результати експериментальних досліджень з вивчення впливу 

плазмохімічної обробки на якісні характеристики плодоовочевої продукції, а 

саме, часнику, спаржі, бананів, яблук, помідорів, полуниці, чорниці та шовковиці.  

Зменшення ураженості садивного матеріалу часнику озимого сортів Дюшес 

і Мереф’янський білий грибними хворобами за використання плазмохімічно-

озонової обробки у запропонованих режимах на 60-70% в кращих варіантах 

забезпечить оптимальні умови для перезимівлі, поліпшення фітосанітарного стану 
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посівів та формування максимальної продуктивності рослин. Очікувана економія 

ресурсів складатиме 30-40%. 

Висновки до Розділу 4 

 Таким чином експериментально підтверджено високу ефективність 

використання безбар’єрного газового розряду для окиснення домішки етилену у 

повітрі при використанні у технологіях зберігання плоовоовочевої продукції. 

Продемонстровано, що при використанні систем побудованих на базі 

безбар’єрних ПХР можливо значне (більш ніж 10 разів) зниження рівноважної 

концентрації етилену у повітрі. 

При зберіганні бананів рівень етилену при використанні плазмохімічної 

системи на 2 порядки нижчий за той, що вимірювався у контрольній партії і 

практично не змінювався весь період експерименту. 

При зберіганні яблук використання плазмохімічної системи знижує рівень 

етилену у 5 разів і дозволяє зберегти їх товарний вигляд достатньо довгий період. 

Показано, що озон, який напрацьовується в плазмохімічних реакторах може 

мати інгибуючу дію до порчі плодово-овочевої продукції навіть без пригнічення 

рівня етилену. 

Матеріали цього розділу опубліковані в роботах [4б,5,6,7] і доповідалися на 

[10], XІV та XV міжнародних конференціях "Плазмова електроніка та нові методи 

прискорення" (Україна, Харків, 27-31 серпня, 2018; Україна, Харків, 7-9 вересня 

2021). 
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ВИСНОВКИ 

Виявлено, що використання плазмохімічного методу очищення повітря з 

використанням низькотемпературної плазми безбар’єрного газового розряду 

дозволяє досягнути 100 % (досягається рівень нижче похибки вимірювання) 

окиснення токсичних домішок вуглеводнів у повітрі до нетоксичних оксидів. 

Встановлено, що проміжними продуктами окиснення етанолу та метанолу є 

спочатку альдегіди, а потім відповідні кислоти, а кінцевими оксид вуглецю та 

вода. Встановлено, що при підвищенні рівня потужності, що вкладено у розряд 

зростає концентрація кінцевих продуктів та зменшується концентрація 

проміжних. 

Виявлено, що домішки циклогексану, етанолу, бензолу, бензальдегіду та 

інших вуглеводів, що не містять галогенів призводять до зростання амплітуди 

імпульсів струму, а домішки галогенвмісних вуглеводнів пригнічують амплітуду 

імпульсів струму, що зумовлено високим електронегативним потенціалом хлору, 

який входять до складу діхлоретану, що може бути використано для детектування 

складу домішок у повітрі. Це викликано зміною, яку вносять атоми галогенів у 

балансі прилипання та іонізації, так як швидкість процесів прилипання електронів 

при додаванні навіть незначних домішок галогенів (0,001%) значно зростає. 

Показано, що існує область параметрів (початкові концентрації озону і 

етилену, коефіцієнти в кінетичних рівняннях), коли концентрація озону в 

залежності від часу веде себе як )exp( t , тобто має місце «кінетика (псевдо) 

першого порядку» та на виході плазмохімічного реактора SSC > 0, тобто, отримати 

нульову концентрацію етилену чи вуглеводню на виході плазмохімічного 

реактора неможливо. 

Теоретично та експериментально підтверджено високу ефективність 

використання безбар’єрного газового розряду для окиснення домішки етилену у 

повітрі при використанні у технологіях зберігання плоовоовочевої продукції. 
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Продемонстровано, що при використанні систем побудованих на базі 

безбар’єрних ПХР можливо значне (більш ніж 10 разів) зниження рівноважної 

концентрації етилену у повітрі. 
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ДОДАТОК Б 

ПОРІВНЯЛЬНІ ТАБЛИЦІ. 

Таблиця Б1. 

Порівняння ефективності плазмово-каталітичних систем для видалення 

бензолу. 

Тип розряду Каталізатор Температу

ра 

каталізато

ру, К 

Початкова 

концентра

ція, ppm 

Максимальне 

розкладання 

(%) 

Посил

ання 

Бар’єрний 

розряд  

TiO2 

TiO2-silica 

- 100 

105 

60 

50 

[18] 

Бар’єрний 

розряд  

TiO2 293 300-380 12 [19] 

Бар’єрний 

розряд  

TiO2 

Pt(1% 

масс)/TiO2 

V2O5(2%мас

с)/TiO2 

- 200 

200 

200 

90 

>99 

>99 

[20] 

Бар’єрний 

розряд  

Ag(2% 

масс)/TiO2 

373 110 >99 [21] 

Бар’єрний 

розряд  

TiO2 293 188 98 [22] 

Бар’єрний 

розряд 

(тліючий) 

TiO2-Al2O3 - 100 50 [23] 

Кількастадій

ний 

коронний 

розряд 

TiO2 293 1500 92,17 [24] 

Поверхневий 

розряд 

Ag(1% 

масс)/TiO2 

373 200-210 89 [25] 
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Продовження Таблиці Б1. 

Тип розряду Каталізатор Температу

ра 

каталізато

ру, К 

Початкова 

концентра

ція, ppm 

Максимальне 

розкладання 

(%) 

Посил

ання 

Розрядний 

простір 

заповнено 

гранулами  

TiO2  

Pt(1% 

масс)/TiO2 

V2O5(1%мас

с)/TiO2 

373 203-210 82 

80 

90 

[26] 

Розрядний 

простір 

заповнено 

гранулами 

BaTiO3  

TiO2 

Ag(0.5 

wt.%)/TiO2 

TiO2Ag(0.5

wt.%)/TiO2 

293 500 66 

60 

49 

[27] 

Поверхневий 

розряд 

Ag (4wt.%)/ 

TiO2 

373 200 >99 

 

[28] 

Бар’єрний 

розряд 

TiOx/MnOx/

SMF 

- 50-1000 >75-90 [17] 

 

Таблиця Б2. 

Порівняння ефективності плазмово-каталітичних систем для видалення 

толуолу. 

Тип розряду Каталізатор Температу

ра 

каталізато

ру, К 

Початкова 

концентра

ція, ppm 

Максимальне 

розкладання 

(%) 

Посил

ання 

Бар’єрний 

розряд  

Al2O3 293 

373 

220 60-65 

80 

[34] 
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Продовження Таблиці Б2 

Тип розряду Каталізатор Температу

ра 

каталізато

ру, К 

Початкова 

концентра

ція, ppm 

Максимальне 

розкладання 

(%) 

Посил

ання 

Бар’єрний 

розряд  

Fe2O3/MnO 293 85 65 [35] 

Бар’єрний 

розряд  

SMF 

CoOx(3 

wt%)/SMF 

MnOx(3 

wt%)/SMF 

- 250 60 

70 

65 

[36] 

Бар’єрний 

розряд  

SMF IPC  

CoOx(3 

wt%)/SMF 

MnOx(3 

wt%)/SMF 

Cu 

- 500 90 

92 

95 

90 

[37] 

Бар’єрний 

розряд  

MnPO4 

Mn–APO-5 

Mn–SAPO-

11 

673 560 70 

65 

70 

[38] 

Бар’єрний 

розряд  

Ag/TiO2 373 101 95 [39] 

Бар’єрний 

розряд  

Mn(5 wt%)–

Ti–MPS  

Mn(10 

wt%)–Ti–

MPS 

- 1000 58 

75 

[40] 

Бар’єрний 

розряд 

TiO2/activat

ed carbon 

- 100 55 [41] 
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Продовження Таблиці Б2 

Тип розряду Каталізатор Температу

ра 

каталізато

ру, К 

Початкова 

концентра

ція, ppm 

Максимальне 

розкладання 

(%) 

Посил

ання 

Бар’єрний 

розряд 

«Wire-

cylinder» 

Al2O3 

TiO2/Al2O3 

MnO2(5 

wt%)/Al2O3 

MnO2(10wt

%)/Al2O3  

- 186 75 

86 

84 

96 

 

[42] 

Бар’єрний 

розряд 

TiO2/glass 

pellets 

293 1100 80 [43] 

Бар’єрний 

розряд 

«Wire-

cylinder» 

TiO2/Al2O3/

Ni foam 

 

- 50 95 [44] 

Бар’єрний 

розряд 

«Wire-

cylinder» 

MnO2/Al/Ni 

foam 

- 50 >95 [45] 

Бар’єрний 

розряд 

(pulsed) 

Mn-1 

Mn-2 

Mn-3 

300 200 90-95 [46] 

DBD packed 

with 

glass beads 

N150 

(MnO2–

Fe2O3) 

Al2O3  

- 240 76 

74 

[47] 
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Продовження Таблиці Б2 

Тип розряду Каталізатор Температу

ра 

каталізато

ру, К 

Початкова 

концентра

ція, ppm 

Максимальне 

розкладання 

(%) 

Посил

ання 

Multistage 

packed-bed 

DBD 

MnO2–CuO 

MnO2–CuO 

 

- 70 >95 [48] 

BaTiO3 

packed-bed 

Al2O3 

Ag2O(7 

wt%)/Al2O3  

MnO2(7 

wt%)/Al2O3  

Al2O3 

Ag2O(7 

wt%)/Al2O3  

MnO2(7 

wt%)/Al2O3 

673 

573 

603 

698 

573 

603 

500 95 

>99 

>99 

78 

>99 

>99 

[29,30

,49] 

BaTiO3 

packed-bed 

Ag(0.5 

wt%)/Al2O3  

TiO2  

753 

856 

500 91 [50] 

Коронний 

розряд 

Pt 513 330 90-95 [29] 

Коронний 

розряд 

Pt+Carbon 433 200 85 [51] 

Коронний 

розряд 

AlO2 

Silica gel 

- 300 >95 [52] 

Коронний 

розряд 

Al2O3 - 1100 >99 [53] 
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Продовження Таблиці Б2 

Тип розряду Каталізатор Температу

ра 

каталізато

ру, К 

Початкова 

концентра

ція, ppm 

Максимальне 

розкладання 

(%) 

Посил

ання 

Коронний 

розряд 

Al2O3 

 

- 1100 >99 [53] 

Позитивний 

коронний 

розряд (DC) 

TiO2 

 

- 80-100 75 [54] 

Позитивний 

коронний 

розряд 

постійного 

живлення  

TiO2 

CuO–

MnO2/TiO2 

 

293 0.5 82 

78 

[55] 

Позитивний 

коронний 

розряд 

постійного 

живлення  

Cu–Mn/TiO2  

N140  

N150  

Pd(0.5 

wt%)/Al2O3  

Cu–Mn/TiO2 

293 0.5 40 

47 

34 

47 

62 

[56] 

Wire-cylinder 

corona 

TiO2(3 

wt%)/glass 

beads 

TiO2 

(3wt%)/ 

Al2O3 

- 1000 70-75 

 

80-85 

[57] 
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Продовження Таблиці Б2 

Тип 

розряду 

Каталізатор Температу

ра 

каталізато

ру, К 

Початкова 

концентра

ція, ppm 

Максимальне 

розкладання 

(%) 

Посил

ання 

Стрімер 

позитивної 

полярності 

Cu–Mn/Al2O3 

 

573 45 96 [58] 

Поверхнев

ий розряд 

Ni/Mn–Cu/ V - 30 40-45 [59] 

Поверхнев

ий розряд 

цеоліт - 200 - [60] 

Pulsed 

wire-

cylinder 

DBD 

Pt/Al2O3 

 

468 300 92 [61] 

 

Таблиця Б3. 

Порівняння ефективності плазмохімічних систем для видалення бензолу. 

Тип 

розряду 

Несучий газ Витрата, 

мл/хв 

Початков

а 

концентр

ація, ppm 

Максима

льне 

розклада

ння (%) 

Щільні

сть 

енергії, 

Дж/л 

Посила

ння 

Бар’єрний 

розряд 

Повітря 

 (RH 0-90%) 

500-

2000 

500-2700 >99.9 2000-

3000 

[62] 

Бар’єрний 

розряд 

Сухе повітря 500 105 35 360 [76] 
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Продовження Таблиці Б3. 

Тип 

розряду 

Несучий газ Витрата, 

мл/хв 

Початков

а 

концентр

ація, ppm 

Максима

льне 

розклада

ння (%) 

Щільні

сть 

енергії, 

Дж/л 

Посила

ння 

Бар’єрний 

розряд 

Осушене 

повітря 

200 100 90 680 [63] 

Бар’єрний 

розряд 

Вологе 

повітря 

10
4
 276 >99 810 [64] 

Бар’єрний 

розряд 

Сухе повітря 

(5% О2) 

4000-

5000 

200 75 305 [28] 

Бар’єрний 

розряд 

Ar/2–40%   

O2 

275 500-

10000 

30 - [65] 

Бар’єрний 

розряд 

Сухе повітря 250 300-380 11 170 [19] 

Бар’єрний 

розряд 

Сухе повітря 400 200 70 3150 [20] 

Бар’єрний 

розряд 

Сухе повітря 4000 203-210 40 370 [67] 

Бар’єрний 

розряд 

Сухе повітря 1667 407 50 - [68] 

Бар’єрний 

розряд 

Сухе повітря 35000 250 50 230 [69] 

Коронний 

розряд 

Сухе повітря 100 300 75 30 [44] 

Коронний Сухе повітря - 300 >99 - [70] 

Коронний 

розряд 

Повітря 640 500 >98 - [4] 

Тліючий Сухе повітря 100 296 90 4000 [71] 

BaTiO3 

packed-bed 

Сухе повітря 200 200 >99 3000 [72] 
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Продовження Таблиці Б3. 

Тип 

розряду 

Несучий газ Витрата, 

мл/хв 

Початков

а 

концентр

ація, ppm 

Максима

льне 

розклада

ння (%) 

Щільні

сть 

енергії, 

Дж/л 

Посила

ння 

BaTiO3 

packed-bed 

Вологе 

повітря 

(0,5% H2O) 

200 200 75 1800 [20] 

BaTiO3 

packed-bed 

Сухе повітря 203-210 200 65 400 [26] 

BaTiO3 

packed-bed 

Сухе повітря - 110 98 130 [39] 

BaTiO3 

packed-bed 

Сухе повітря 200 200 60 600 [13] 

BaTiO3 

packed-bed 

Вологе 

повітря 

(0,5% H2O) 

200 200 95 1600 [73] 

 

Таблиця Б4.  

Порівняння ефективності плазмохімічних систем для видалення толуолу. 

Тип 

розряду 

Несучий газ Витрата, 

мл/хв 

Початков

а 

концентр

ація, ppm 

Максима

льне 

розклада

ння (%) 

Щильн

ість 

енергії, 

Дж/л 

Посила

ння 

Бар’єрний 

розряд 

Сухе повітря 

(О2 5%) 

4000-

5000 

200 75 310 [28] 

Бар’єрний 

розряд 

N2 

Сухе повітря 

2000 400 21 

23 

240 [74] 
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Продовження Таблиці Б4. 

Тип 

розряду 

Несучий газ Витрата, 

мл/хв 

Початков

а 

концентр

ація, ppm 

Максима

льне 

розклада

ння (%) 

Щильн

ість 

енергії, 

Дж/л 

Посила

ння 

Бар’єрний 

розряд 

N2/5% 

O2(0.2% RH) 

100 50 73 600 [75] 

Бар’єрний 

розряд 

Вологе 

повітря  

1000 100 46 2100 [76] 

Бар’єрний 

розряд 

Сухе повітря 600 1100 75-80 1000 [43] 

Бар’єрний 

розряд 

Вологе 

повітря  

500 500 91 18.5 [77] 

Бар’єрний 

розряд 

Сухе повітря 315 240 36 172 [47] 

Бар’єрний 

розряд 

 

Сухе повітря 1000 110 72 2502 [78] 

DC back 

corona 

Сухе повітря 100-750 5-200 93 2400 [79] 

Коронний 

розряд 

Сухе повітря 450 500 >99 1000 [80] 

Коронний 

розряд 

Вологе 

повітря (26% 

RH) 

10000 0.5 80 65 [81] 

BaTiO3 

packed-bed 

Сухе повітря - 101 95 125 [39] 

Капілярни

й електрод 

Повітря - 266,5 >99 3500 [82] 

Капілярни

й 

Сухе повітря 350 1246 86 - [83] 
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Таблиця Б5.  

Порівняння ефективності плазмохімічних систем для видалення 

трихлоретилену. 

Тип 

розряду 

Несучий газ Витрата, 

мл/хв 

Початков

а 

концентр

ація, ppm 

Максима

льне 

розклада

ння (%) 

Щільні

сть 

енергії, 

Дж/л 

Посила

ння 

Бар’єрний 

розряд 

Ar/O2 

Ar/O2/H2O 

10000 500 >99 

90 

50 

150 

[84] 

Бар’єрний 

розряд 

Повітря 700 250 >99 140 [85] 

Бар’єрний 

розряд 

Вологе 

повітря 

500 150-200 >99 480 [86] 

Бар’єрний 

розряд 

Сухе повітря 400 1000 

100 

95 

>99 

150 

135 

[87] 

Бар’єрний 

розряд 

Сухе повітря 400 100 99 200 [88] 

Бар’єрний 

розряд 

Сухе повітря 2000 250 98 120 [89] 

Бар’єрний 

розряд 

Сухе повітря 510 430 >99 350 [90] 

Бар’єрний 

розряд 

Вологе 

повітря 

200-510 750 98-99 2400 [91] 

Бар’єрний 

розряд 

Сухе повітря 400 1000 99 

95-99 

1400 

1150 

[92] 

Бар’єрний 

коронний 

розряд 

Сухе повітря 20000 160 85 

90 

100 

50 

[93] 
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Продовження Таблиці Б5. 

Тип 

розряду 

Несучий газ Витрата, 

мл/хв 

Початков

а 

концентр

ація, ppm 

Максима

льне 

розклада

ння (%) 

Щільні

сть 

енергії, 

Дж/л 

Посила

ння 

Коронний 

розряд 

Сухе повітря - 100 80 50 [63] 

Коронний 

розряд 

Сухе повітря 1500 100 67 580 [95] 

Тліючий 

розряд 

Вологе 

повітря 

1000000 120 47 37 [96] 

Капілярни

й електрод 

Сухе повітря 1000 452 80 - [83] 

 

Таблиця Б6.  

Вплив пари на ефективність розкладання вуглеводнів. 

Вуглеводень Тип розряду Вплив Посилання 

Ацетілен Бар’єрний розряд Зменшення [153] 

Бензол Бар’єрний розряд Зменшення [154] 

Бензол Бар’єрний розряд Зменшення [62] 

Бензол Бар’єрний розряд Зменшення [155] 

Бутан Бар’єрний розряд Зменшення [156] 

Хлороформ Дуга Зменшення [157] 

Діхлорметан Бар’єрний розряд Зменшення [148] 

Формальдегід Бар’єрний розряд Нейтральний [134] 

Метан Бар’єрний розряд Посилення [138] 

Метанол Бар’єрний розряд Нейтральний [148] 

Пропан Бар’єрний розряд Нейтральний [135] 

Трихлоретилен Бар’єрний розряд Зменшення [156] 
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Продовження Таблиці Б6. 

Вуглеводень Тип розряду Вплив Посилання 

Трихлоретилен Поверхневий розряд Зменшення [158] 

Трихлоретилен Поверхневий розряд Нейтральний [135] 

Тетрахлорметан Бар’єрний розряд Зменшення [159] 

Тетрахлорметан Дуга Зменшення [157] 

Толуол Коронний розряд Посилення [160] 

Толуол Бар’єрний розряд Нейтральний [148] 

Толуол Коронний розряд Зменшення [110] 

Толуол Дуга Нейтральний [147] 

Толуол Поверхневий розряд Нейтральний [60] 

1,1,1-трихлоретан Бар’єрний розряд Зменшення [161] 

П-Ксилол Бар’єрний розряд Посилення [140] 

 


