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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми.  
Протягом останніх десятиріч значно зросла увага до використання 

альтернативних видів палива, які б змогли замінити традиційні. Це пов'язано з тим, 

що ціна видобування викопного палива (нафти, природного газу та вугілля) 

постійно зростає. І якщо 30-40 років тому використання альтернативного палива 

було економічно не виправданим, то зараз воно набуває сенсу. Перспективними 

альтернативними видами палива є палива з відновлюваних вуглеводнів (біодизель, 

біоетанол). 

Використання біодизеля має певні недоліки, а саме, забруднення 

навколишнього середовища при його виготовленні. Тому його використання 

принесе певні екологічні проблеми. На відміну від біодизеля, виробництво 

біоетанолу добре розвинене і не несе великої екологічної загрози для оточуючого 

середовища. Пряме використання біоетанолу в якості палива має недоліком низьку 

швидкість хвилі горіння. Однак додавання легких компонентів, що мають низькі 

температури займання, значно поліпшують процес горіння. До таких компонентів 

належать H2, CO, C2H2, CH4 та інші. Однак зберігання  таких компонентів у великій 

кількості є вибухонебезпечним. Тому доцільніше отримувати їх з самого біоетанолу 

за допомогою процесів конверсії та змішувати з біоетанолом при спаленні. 

Для конверсії етанолу у суміш H2 та CO використовують плазму газових 

розрядів. Попередні дослідження вказують на те, що використання нерівноважної 

плазми має певні переваги. Серед них менші витрати електричної енергії та менші 

вимоги до матеріалів плазмохімічного реактора. 

Оскільки в багатокомпонентній плазмі одночасно відбувається безліч хімічних 

реакцій, швидкість протікання яких залежить від температури та інших параметрів 

розряду, основним завданням є підбір умов оптимальних для протікання реакцій, які 

забезпечують селективну генерацію бажаних кінцевих продуктів. На жаль підібрати 

такі умови експериментальним шляхом досить важко через складність одночасного 

контролю великої кількості фізично-хімічних процесів. Тому виникає потреба в 

теоретичному дослідженні процесів, які протікають у нерівноважній плазмі при 

конверсії етанолу. 

Перші детальні кінетичні схеми хімічних реакцій в етанолі були розроблені в 

зв'язку з вивченням процесів горіння, піролізу та підпалювання етанолу. Однак 

отримані результати могли бути використані лише у вузькому діапазоні температур. 

Пізніше ці моделі було доповнено, що дозволило розширити температурний 

діапазон до 1000-1700 К. Але вони не враховували електронно-молекулярні реакції. 

Пізніше були запропоновані моделі кінетичних механізмів, які враховують 

електронно-молекулярні реакції в нерівноважній плазмі етанолу, повітря та водяної 

пари. Вони можуть бути використані для температури близько 400 К і показують, 

що головними каналами генерації молекулярного водню є взаємодія етанолу з 

активними радикалами (Н, ОН, О та інші). Але відсутність у них реакцій взаємодії з 

азотом не дозволяє їх використання при великих температурах для систем в яких 

використовується повітря. Таким чином, можна зробити висновок, що на даний час 



відсутня загальноприйнята модель механізму конверсії етанолу в нерівноважній 

плазмі, яка може бути застосовувана у широкому діапазоні температур. 

У зв'язку з відсутністю загальноприйнятої моделі кінетичного механізму 

конверсії етанолу в нерівноважній плазмі виникає потреба в її розробці та 

тестуванні за різних експериментальних умов. Актуальність теми дисертації 

викликана необхідністю подальшого дослідження та вдосконалення моделі 

кінетичного механізму конверсії етанолу в нерівноважній плазмі для  температур 

газової суміші в діапазоні 300-1700К. Більш точний опис цього механізму дозволить 

розширити температурний діапазон його застосування, що допоможе підвищити 

точність моделювання. Додавання нових реакцій в модель кінетичного механізму 

дасть змогу більш точно визначити шляхи протікання генерації потрібних речовин. 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Результати 

досліджень по темі дисертаційної роботи були отримані в рамках виконання таких 

науково-дослідних тем: 

1) НДР № 12БП052-01 “Розробка фізичних основ нових приладів і технологій 

для радіофізичних систем енергокомплексу ” 01.2012-12.2014 р. 

2) НДР № 11БФ052-02 “Фундаментальні процеси в лабораторній та космічній 

плазмі” 01.2011р.-12.2015р. 

3) ДН-75-13 "Взаємодія потоків заряджених частинок і випромінювання із 

речовиною" 2013-2015 р. 

 

Метою дисертаційної роботи є подальша розробка моделі кінетичного 

механізму конверсії етанолу у нерівноважній плазмі, її аналіз для різних параметрів 

розряду та її застосування для моделювання деяких експериментів по конверсії 

етанолу для визначення її адекватності. 

Досягнення цієї мети вимагало вирішення наступних основних завдань: 

 розробку хімічної моделі конверсії етанолу в синтез-газ у нерівноважній 

плазмі; 

 створення математичної моделі, яка описує перебіг плазмохімічних 

процесів у нерівноважній плазмі; 

 визначення головних реакцій для генерації потрібних компонентів при 

різних температурах розряду; 

 співставлення результатів числового моделювання з експериментальними 

даними. 

 

Об’єкт дослідження – кінетичні процеси, які протікають при конверсії 

етанолу в нерівноважній плазмі. 

 

Предмет дослідження – нерівноважна плазма суміші повітря, парів етанолу та 

води. 

 

 

Методи дослідження: 



 - комп'ютерне моделювання кінетичних процесів в плазмі суміші етанолу та 

інших компонентів. Для перевірки коректності запропонованої моделі кінетичного 

механізму використовувалось порівняння результатів моделювання з 

експериментальними даними для різних газорозрядних систем. 

 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 

 створено перелік плазмохімічних реакцій, які протікають в суміші 

парів етанолу, води та аргону при атмосферному тиску за відносно 

невисокої температури;  

 розроблено модель кінетичного механізму плазмохімічних 

реакцій, які протікають в нерівноважній плазмі жевріючого розряду 

низького тиску в суміші парів етанолу і води при кімнатній температурі. 

Досліджено вплив концентрацій компонентів на функцію розподілу 

електронів за енергіями (ФРЕЕ); 

 вдосконалено модель кінетичного механізму конверсії етанолу в 

плазмі суміші повітря, парів етанолу, води, та вуглекислого газу при 

атмосферному тиску та температурі в діапазоні 400-1750 К. Досліджено 

вплив концентрації компонентів на ФРЕЕ; 

 вдосконалено модель кінетичного механізму конверсії етанолу в 

плазмі бар'єрного розряду за нормальних умов. 

 

Наукове та практичне значення роботи. Вперше розроблено модель  

кінетичного механізму, яка описує конверсію етанолу в нерівноважній плазмі 

жевріючого розряду. Досліджено генерацію головних компонентів газової суміші 

(молекулярного водню, оксиду вуглецю, метану, етану і ацетальдегіду). Результати 

моделювання добре узгоджуються з результатами експериментів. 

Вперше теоретично проаналізована можливість створення ультрафіолетових 

випромінювачів на гідроксильних радикалах, які пропонується одержувати у 

жевріючому розряді, що горить в суміші парів етанолу і води. Проаналізовано 

кінетичний механізм та розглянуть процеси генерації та дисоціації радикалів ОН, які 

є основними джерелами УФ випромінювання. Також проаналізовано процеси, які 

ведуть до зменшення строку експлуатації випромінювача. 

Вперше проведено теоретичне дослідження конверсії етанолу в плазмовому 

реакторі типу "торнадо" в суміші повітря, діоксиду вуглецю, етанолу та води. 

Показано, що концентрації основних компонентів газової суміші слабко залежать 

від швидкості прокачування СО2 через область розряду. Показано, що збільшення 

температури газу призводить до збільшення відношення Н2/СО, що вказує на 

можливість використання піролітичної камери для керування складом синтез-газу. 

Також було з'ясовано, що концентрація СО2 в розглянутих умовах незначно впливає 

на концентрації досліджуваних компонентів. 

Проаналізовано ефективність конверсії етанолу у бар’єрному та жевріючому 

розрядах. Показано, що конверсія ефективніше протікає в жевріючому розряді. 

Проаналізовано перебіг плазмохімічних реакції в бар’єрному розряді. 

 



Достовірність отриманих результатів забезпечена порівнянням результатів 

числового моделювання з експериментальними даними отриманими групою 

дослідників факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Всі отримані 

результати представлені науковій спільноті і отримали позитивні відгуки. Це, 

наприклад, підтверджується двома посиланнями на статті здобувача в огляді Fengqiu 

Chen et al. Hydrogen production from alcohols and ethers via cold plasma: A review / Int. 

Journal of Hydrogen Energy  2014.  V.194,№ 3.  P. 1 11. 

 

Особистий внесок здобувача полягає в тому, що він брав безпосередню 

участь в уточненні моделі кінетичного механізму конверсії етанолу в нерівноважній 

плазмі, розширенні переліку реакцій, які протікають в плазмі суміші етанолу, 

повітря та води, постановці завдань, підготовці і проведенні числового моделювання 

на основі запропонованої моделі, здійснював обробку, порівняльний аналіз та 

інтерпретацію одержаних даних. Проводив співставлення експериментальних даних 

з результатами числового моделювання. Дисертанту належить значний внесок у 

підготовці доповідей та написанні наукових статей, які опубліковані за темою 

дисертації. 

Основні результати роботи опубліковано у 8 наукових статтях [1-8] та у 5 

матеріалах наукових конференцій [9-13]. 

У роботі [1] здобувач брав участь у постановці завдання, обговоренні та 

інтерпретації отриманих результатів, проведенні числового моделювання процесів 

конверсії етанолу за відносно низької температури. Був співавтором створення 

переліку реакції, що включені до моделі кінетичного механізму та співставлення 

результатів моделювання з експериментальними даними. 

У роботі [2] здобувач брав активну участь у вдосконаленні моделі кінетичного 

механізму конверсії етанолу в газорозрядній плазмі низького тиску, аналізі 

результатів. 

У роботах [3-8] здобувач брав активну участь у створенні моделі кінетичного 

механізму конверсії етанолу в газорозрядній плазмі атмосферного тиску та 

порівнянні отриманих результатів з експериментальними даними. 

В усіх матеріалах конференцій [9-13] здобувач безпосередньо брав участь на 

різних етапах проведення досліджень: у постановці задач, розробці моделей 

кінетичних механізмів конверсії етанолу в різних типах газорозрядної плазми, 

порівнянні отриманих результатів з експериментальними даними. Здобувач брав 

участь в обговоренні результатів, формулюванні висновків, написанні тез та 

представленні результатів на конференціях. 

 

 Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи, 

доповідались на конференціях: 

 Міжнародна наукова конференція студентів і молодих науковців з 

теоретичної та експериментальної фізики "ЕВРИКА – 2011" (Львів, 

Україна,2011);  

 XI International young scientists’ conference on applied physics (Kyiv, 

Ukraine, 2011); 



  Відкриті університетські фізичні читання – 2011 (Луганськ, 

Україна, 2011); 

 VIII International conference "Electronics and Applied Physics" (Kyiv, 

Ukraine, 2012); 

  VII Internation conference Plasma Physics and Plasma Technology 

(Minsk, Belarus,2012); 

 Українська конференція з фізики плазми та керованого 

термоядерного синтезу (Kyiv, Ukraine, 2013); 

  Відкриті університетські фізичні читання – 2013 (Луганськ, 

Україна, 2013). 

 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 13 наукових праць: 8 

наукових статей в вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, 5 матеріалів і тез 

доповідей на наукових конференціях. 

 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, п’яти 

розділів, загальних висновків, списку цитованої літератури з 99 найменувань. 

Робота викладена на 131 сторінках, в тому числі 39 рисунків та 7 таблиць. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету та задачі досліджень, показано зв'язок дисертаційної роботи з 

науковими програмами і темами, відображено наукову новизну, практичне значення 

роботи та одержаних результатів, визначено особистий внесок здобувача, 

представлені відомості про апробацію результатів дисертації та публікації. 

Відображено структуру та об’єм дисертації. 

У першому розділі наведено огляд літератури з питань по темі дисертації, у 

якому відображено сучасний стан досліджень пов'язаних з конверсією етанолу в 

плазмі електричних газових розрядів різного типу. Розглянуто основні технології та 

конструкції плазмохімічних реакторів, які використовуються для конверсії етанолу 

у синтез-газ. Наведено короткий огляд праць, присвячених теоретичному та 

практичному дослідженню хімічних процесів, які протікають в плазмі суміші 

етанолу, повітря та водяної пари. З огляду випливає, що на даний час відсутня 

загальноприйнята модель механізму конверсії етанолу в нерівноважній плазмі, яка 

може застосовуватися у температурних діапазонах характерних цього процесу. Тому 

виникає потреба в її розробці та тестуванні за різних експериментальних умов. Цим 

обґрунтовано актуальність досліджень за обраним напрямком.. 

У другому розділі представлено моделювання кінетики плазмохімічної 

конверсії етанолу в нерівноважній плазмі жевріючого розряду. Для моделювання 

плазмохімічних реакцій було розроблено модель кінетичного механізму конверсії 

етанолу в нерівноважній плазмі, яка включає  57 електронно-молекулярних реакцій 

та 242 хімічних реакцій. В основу розробленої моделі кінетичного механізму було 



покладено модель механізму  горіння етанолу - "San Diego". Для опису хімічних 

процесів в низькотемпературній плазмі, цю модель було доповнено кількома 

реакціями між атомами (H,O) радикалами (OH, CH3, HO2) і молекулами. Також були 

додатково враховані реакції в низькотемпературній області за участю озону. У той 

же час, реакції термодисоціації стійких компонентів були виключені з розгляду, так 

як температура суміші була близька до 400 К. Тим не менш, у моделі була врахована 

реакція термодисоціації формальдегіду, як важлива ступінь в генерації активних 

радикалів. 

Для тестування запропонованої моделі кінетичного механізму 

використовувались експериментальні дані отримані на установці [1*], яка зображена 

на рис.1. 

 

 
 

Рис. 1. Експериментальна установка для конверсії етанолу запропонована в 

роботі [1*]. 

 

У експерименті [1*] була досліджена конверсія етанолу в нерівноважній 

плазмі жевріючого розряду. Катод, виготовлений з вольфраму, мав діаметр 5 мм і 

довжину 1 см, він занурювався в етанол на глибину 5 см. Анодом служила сталева 

пластина площею 1.76 см
2
, яка також була занурена в рідину, але розташована з 

іншого боку реактора. У проміжку між катодом і анодом розташована мембрана, яка 

запобігала перемішуванню газів, що виділяються на електродах. Плазмоформуючий 

газ (аргон) надходив у ємність заповнену етанолом з об'ємною швидкістю 

G = 2.5 см
3
/с через вхідний отвір у дні плазмового реактору. Електричний розряд 

підпалювався в газовому каналі, який формувався між вольфрамовим електродом і 

стінкою рідини в результаті продування аргону. Крім того, в експериментах 

використовувалося додаткове охолодження для підтримки температури системи 

постійною, значення якої дорівнює 303 К. 



Результати порівняння числового моделювання з експериментом концентрацій 

головних компонентів газової суміші (молекулярного водню, оксиду вуглецю, 

метану, етану і ацетальдегіду) наведено на рис. 2. Видно, що отримані дані добре 

узгоджуються з результатами експериментів. Це дозволяє зробити висновок, що 

розроблена модель кінетичного механізму добре описує плазмову кінетику в 

нерівноважній плазмі жевріючого розряду в парах етанолу. Тому ця модель може 

використовуватись при моделюванні електричних розрядів, температура газу в яких 

суттєво не відрізняється від кімнатної. Також було встановлено, що за початкову 

стадію утворення Н2 відповідальні реакції між атомами Н і молекулами етанолу. 

Пізніше, коли в розряді напрацьовується достатня кількість CH3CHOH, CH2OH і 

CH2O, генерація Н2 здійснюється в процесах між цими компонентами і атомами Н. 

Було виконано аналіз чутливості цільових компонентів до швидкостей електронно-

молекулярних та хімічних реакцій. Цей аналіз дозволив обчислити вклад цих 

процесів в генерацію чи розпад цільового компонента. Крім того, були встановлені 

домінуючі процеси при утворенні інших компонентів газової суміші. 
 

 
Рис.2. Залежність концентрацій компонентів (е - експериментальна, о - 

обчислена) від напруги розряду для 99.5% розчину етанолу. 

 

У третьому розділі проведено аналіз можливості створення 

ультрафіолетового випромінювача на молекулах етанолу. На рис. 3 зображено схему 

УФ випромінювача, використаного в експерименті [2*]. Розряд підпалювався та 

горів у кварцовій трубці 1 довжиною 20 см і внутрішнім діаметром 12 мм. З обох 

сторін вона була герметично закрита металевими електродами 2. Вода або інша 

робоча суміш знаходилась в окремому патрубку 4 збоку трубки. Для відкачки 

повітря використано патрубок 5. Як тільки повітря відкачували, робоча речовина 

випаровувалась. Тиск при цьому складав близько 133 Па. Розряд підпалювався вже 

у парах робочої речовини. Для спостереження та вимірювання характеристик УФ 

випромінювання використовувались кварцові вікна 3.  
 



 
Рис. 3. Схематичне зображення УФ випромінювача запропонованого у 

роботі [2*]. 

 

Для моделювання плазмохімічних реакцій було розроблено модель 

кінетичного механізму конверсії етанолу в нерівноважній плазмі. Вона включає 43 

електронно-молекулярних реакцій та 130 хімічних реакцій. Тут вперше теоретично 

аналізується можливість створення ультрафіолетових випромінювачів на 

гідроксильних радикалах, які пропонується одержувати у жевріючому розряді, що 

горить у суміші парів етанолу і води. Розроблено модель кінетичного механізму, яка 

описує процеси генерації та дисоціації радикалів ОН, які є основними джерелами 

УФ випромінювання. Також проаналізовано процеси, які ведуть до зменшення 

терміну дії випромінювача. Показано, що у зв'язку з незворотною конверсією 

етанолу в стійкі вуглеводні (СН4, С2Н4, С2Н6, С2Н2 та інші) його концентрація падає, 

що призводить до обмеження ресурсу роботи таких випромінювачів. Розраховану 

залежність концентрації етанолу і води від часу наведено на рис. 4. 

 

Рис. 4. Динаміка концентрації парів етанолу і води. 

З рис.4. можна зробити висновок, що починаючі з деякого моменту часу 

головним процесом утворення ОН є дисоціація води електронним 

ударом:Н2О + е → ОН + Н + е 



Варто зазначити, що отримана при моделюванні потужність УФ 

випромінювання задовільно узгоджується з експериментальною. Показано, що такі 

лампи мають обмежений ресурс роботи, оскільки в них буде йти незворотна 

конверсія етанолу в стійкі вуглеводні (наприклад CH4, C2H4, C2H6, C2H2). Тому 

використання ламп такого типу виглядає недоцільним. 

 

У четвертому розділі проведено теоретичний аналіз експериментальних 

досліджень конверсії етанолу в плазмовому реакторі типу "торнадо" в суміші 

повітря, окису вуглецю СО2, етанолу та води. На рис. 5 зображено схему 

експериментальної установки [3*]. В її основі лежить кварцова камера 1, герметично 

закрита зверху і знизу металевими фланцями 2 і 3. Рівень робочої рідини 4 

підтримується постійним за рахунок подачі рідини крізь отвір 5 шприцевим 

насосом. Металевий електрод 6, який охолоджується проточною водою, може 

виступати у якості анода або катода. Роль другого електрода виконує верхній 

фланець 2, в центрі якого розташована мідна втулка 11 з соплом 7. 

 
Рис. 5. Схема експериментальної установки типу "торнадо" у зворотно 

вихровому потоці для конверсії етанолу [3*]. 

 

Високовольтний блок живлення (БЖ) має вольтметр і амперметр для 

дослідження вольт-амперних характеристик розряду. Газ (суміш СО2 і повітря) крізь 

отвір 8 входить по дотичній до стінок кварцової камери. Закручуючись, він 

виходить через центральне сопло 7. При цьому над поверхнею рідини в центральній 

області створюється зона зниженого тиску. За рахунок цього рідина на осі набуває 

форму конуса, з вершини якого загоряється розряд між поверхнею рідини і верхнім 

фланцем. Плазма розряду виноситься потоком газу в камеру 12 у вигляді плазмового 

факела 10. Камера 12 служить у якості ізоляції продуктів реакцій від атмосферного 



повітря та для їх теплоізоляції. Після проходження камери 12 продукти реакції 

потрапляють в холодильник 13, в якому вони охолоджуються до кімнатної 

температури. Частково сконденсовані продукти реакції 14 потрапляють в 

розподільну камеру 15, де продукти реакції з низькою температурою скраплення 

відокремлюються від продуктів з високою температурою скраплення (спирти, 

формальдегід та інші) і від сажі. Далі газ відбирається для аналізу (мас-

спектрометрія і газова хроматографія ) в посудину 16 і крізь водяний затвор 17 

виводиться з системи. 

Задачею дослідження було дослідити вплив швидкості прокачування СО2, 

температури, електричної потужності розряду на компонентний склад вихідного 

продукту. 

На рис. 6-8 наведено залежності концентрацій головних компонентів газової 

суміші від швидкості прокачування СО2 через область розряду для трьох значень 

температури газової суміші в області розряду: 523 К, 1023 К та 1523 К. 

 

 

Рис.6. Концентрації головних компонентів газової суміші на виході з реактора 

залежно від швидкості прокачування вуглекислого газу при температурі газової 

суміші в області розряду 523 К та швидкості прокачування повітря 82 см
3
/с. 

 

 

Рис. 7. Концентрації головних компонентів газової суміші на виході з розряду 

(a) і на виході з реактора (б) залежно від швидкості прокачування вуглекислого газу 



при температурі газової суміші в області розряду 1023 К та швидкості прокачування 

повітря 82 см
3
/с. 

 

 

Рис. 8. Концентрації головних компонентів газової суміші на виході з розряду 

(a) і на виході з реактора (б) залежно від швидкості прокачування вуглекислого газу 

при температурі газової суміші в області розряду 1523 К та швидкості прокачування 

повітря 82 см
3
/с. 

 

В результаті моделювання з'ясовано, що концентрації всіх стійких 

компонентів слабко залежать від швидкості прокачування СО2 (G). А саме, 

збільшення G в чотири рази призводить до зміни концентрацій більшості 

компонентів лише на 10-15%. Виняток не складає навіть СО. Останній лише 

протягом перших мікросекунд після початку розряду утворюється при дисоціації 

СО2 електронним ударом. За тривалий час, незалежно від температури, СО 

утворюється в реакціях за участю О2 і вуглеводнів НСО і СН3СО, які утворюються з 

етанолу через проміжні компоненти СН2О, СН2ОН, СН3 і С2Н5О. Отримана 

залежність концентрації основних компонентів від швидкості прокачування СО2 

пояснюється тим, що їх утворення відбувається переважно без СО2 та продуктів 

його розпаду. 

Кінетика реакцій, що протікають в досліджуваній суміші при різних 

температурах розвивається по-різному. Це має істотний вплив на поведінку 

концентрацій вуглеводнів, як в області розряду, так і на виході з реактора (рис. 9). 

 
 



 

Рис. 9. Концентрації головних компонентів газової суміші на виході з розряду 

(a) і на виході з реактора (б) залежно від температури газової суміші в області 

розряду; швидкість прокачування повітря 55 см
3
/с, швидкість прокачування 

вуглекислого газу 8.5 см
3
/с. 

 

Показано, що концентрація вуглеводнів падає з підвищенням температури як 

на виході з зони розряду, так і на виході з реактору. Це пов'язано з тим, що при 

збільшенні температури зростають концентрації активних компонент, які 

призводять до розпаду вуглеводнів. Проте, концентрація Н2 залежить від Т менше 

ніж концентрації вуглеводнів СН4, С2Н4 і С2Н6. Це пов'язано з більш сильною 

залежністю констант швидкостей реакцій між CxHy і радикалами О та ОН порівняно 

з швидкостями реакцій між Н2, О і ОН. Так з рис. 10 видно, що швидкість розпаду 

CxHy перевищує швидкість розпаду Н2. До того ж, молекулярний водень 

напрацьовується у реакції взаємодії Н та H2O (рис. 10(а)), швидкість якої зростає з 

підвищенням температури, що частково компенсує розпад молекулярного водню. 

 

 
 

Рис. 10. Динаміка концентрацій стійких (a), первинних (б) і активних (в) 

компонентів газової суміші при температурі газу в області розряду 523 К; швидкість 

прокачування повітря 82 см
3
/с, швидкість прокачування вуглекислого газу 8.5 см

3
/с. 

 

Дослідження складу газової суміші на виході з реактора при різних значеннях 

температури в області розряду показало, що найкраща відповідність з 

експериментальними даними досягається при Т = 1020 К. На рис. 11 наведено 

порівняння результатів моделювання з експериментальними даними для основних 

компонентів газової суміші при швидкостях прокачування повітря і СО2 82.5 см
3
/с 



та 4.25 см
3
/с, відповідно. Видно, що для всіх компонентів досягається відповідність 

в межах похибки. 
 

 
Рис. 11. Відносні концентрації основних продуктів газової суміші на виході з 

реактора; швидкість прокачування повітря 82.5 см
3
/с, швидкість прокачування СО2 

4.25 см
3
/с, температура газу в області розряду 1020 К. Результати моделювання 

позначені літерою (о), експериментальні дані літерою (е). 
 

 

Отриману залежність Н2/СО від струму I, що протікає через розряд, наведено 

на рис. 12. Це співвідношення збільшується при збільшенні струму. Зі збільшенням 

струму збільшується швидкість генерації Н, ОН та О, які призводять до генерації 

молекулярного водню в реакціях з важкими вуглеводнями. Швидкість генерації Н 

пропорційна потужності, яка вкладається в розряд. Тому вона також пропорційна 

силі струму. При подальшому зростанні сили струму у розряді для молекулярного 

водню починає відігравати його дисоціація електронним ударом. Це призводить до 

зменшення темпів зростання концентрації H при збільшенні сили струму. В той же 

час електронно-молекулярні реакції не сильно впливають на швидкість генерації 

СО. 

 
 

 



Рис. 12. Залежність відношення H2/CO від струму, що протікає через розряд; 

швидкість прокачування повітря 82.5 см
3
/с, швидкість прокачування СО2 4.25 см

3
/с, 

температура газу в області розряду 1020 К. 

 

Таким чином показано, що концентрації основних компонентів вихідної 

газової суміші слабко залежать від швидкості прокачування СО2 через область 

розряду. Також отримано залежність співвідношення Н2/СО від струму розряду. 

Показано, що збільшення температури газу призводить до збільшення відношення 

Н2/СО, що вказує на можливість використання піролітичної камери для керування 

складом синтез-газу. 

 

У п'ятому розділі розглянуто дослідження механізму конверсії етанолу в 

плазмі бар'єрного розряду. Метою цього розділу було теоретичне порівняння 

ефективності конверсії етанолу в жевріючому (ЖР) і бар'єрному розрядах (БР). При 

порівнянні вважалось, що в початковий момент склад газу в розрядній камері, а 

також повна енергія, яка вкладається в розряд, в обох типах розряду однакові. 

Результати моделювання показали, що незалежно від типу розряду основним 

каналом напрацювання H2 є реакція взаємодії етанолу з атомарним воднем: 

 

С2Н5ОН + Н → С2Н5О + Н2     (1) 

Проте, як показано на рис. 13, концентрація молекулярного водню на 4 

порядки вище в жевріючому розряді, ніж в бар'єрному. Це вказує на більш 

ефективне використання безперервного розряду для конверсії етанолу. 

 

 

Рис. 13. Залежність концентрації Н2 в жевріючому і в бар'єрному розряді від 

часу. 

Отримані залежності концентрацій Н в ЖР і БР від часу наведені на рис. 14. 

Видно, що в ЖР концентрація Н росте протягом ≈1 мкс поки не вийде на 



стаціонарне значення (~10
13

 см
-3

). З рис. 14 випливає, що на цій стадії концентрація 

Н2 також продовжує збільшуватися. Оскільки тривалість розрядного імпульсу в 

бар'єрному розряді становить лише 15 нс, вкладання потужності в розряд 

припиняється задовго до виходу концентрації Н на стаціонарне значення. Це 

призводить до суттєвої відмінності швидкостей реакції (1) в БР і ЖР, як наслідок, 

призводить до істотних відмінностей в ефективності отримання синтез-газу. 

 

Рис. 14. Залежність концентрацій Н, О і ОН від часу на початковому етапі 

розряду. 

 

На рис. 15 показано залежність концентрації СО від часу, яку було отримано 

для обох типів розряду. Видно, що як і у випадку Н2, ефективність утворення СО 

вище в ЖР. У генерації СО беруть участь активні радикали, що утворюються з 

етанолу: 

СН3СОО + М → СН3 + СО + М     (2) 

НСО + О2 → СО + НО2       (3) 



 

Рис.15 Залежність концентрації СО від часу в ЖР і БР. 

 

Радикали СН3СОО і НСО активно напрацьовуються тільки в момент імпульсу 

струму, а після його припинення швидко розпадаються. Тому за аналогією з Н2, 

відмінності в ефективності конверсії пов'язані з відмінностями в часі вкладання 

потужності в розряд. 

Таким чином, з отриманих результатів можна зробити висновок, що конверсія 

етанолу в БР здійснюється не протягом усього періоду розряду, а лише протягом 

його активної фази, коли вкладається потужність. Як наслідок, ефективність 

конверсії етанолу при однакових початкових умовах в БР менше, ніж в ЖР. З цієї 

точки зору, більш вигідно використовувати ЖР для отримання суміші Н2/СО з парів 

етанолу. Зазначений недолік можна усунути, підвищивши частоту розрядних 

імпульсів. 



 

ВИСНОВКИ 

 

1. Було розроблено модель кінетичного механізму, яка описує 

конверсію етанолу в нерівноважній плазмі жевріючого розряду. В її основу 

було покладено модель механізму горіння етанолу - "San Diego". Щоб 

описувати плазмохімічні реакції в низькотемпературній області, цю модель 

було розширено електронно-молекулярними реакціями та реакціями за участю 

активних атомів і радикалів, які відіграють важливу роль при температурах в 

діапазоні 350-500 К . Результати моделювання показали, що концентрації 

головних компонентів газової суміші (молекулярного водню, оксиду вуглецю, 

метану, етану і ацетальдегіду) узгоджуються з результатами експериментів. 

2. Вперше теоретично проаналізовано можливість створення 

ультрафіолетових випромінювачів на гідроксильних радикалах, які 

пропонується одержувати у жевріючому розряді, що горить у суміші парів 

етанолу і води. Проаналізовано  модель кінетичного механізму, яка описує 

процеси генерації та дисоціації радикалів ОН, які є основними джерелами УФ 

випромінювання. Також проаналізовано процеси, які ведуть до зменшення 

часу дії випромінювача. Отримана при моделюванні потужність УФ 

випромінювання задовільно узгоджується з експериментальною. Показано, що 

такі лампи мають обмежений ресурс роботи. Тому їх використання виглядає 

недоцільним. 

3. Проведено теоретичне дослідження конверсії етанолу в 

плазмовому реакторі типу "торнадо" в суміші повітря, діоксиду вуглецю, 

етанолу та води. Показано, що концентрації основних компонентів газової 

суміші слабо залежать від швидкості прокачування СО2 через область розряду. 

Показано, що збільшення температури газу призводить до збільшення 

відношення Н2/СО, що вказує на можливість використання піролітичної 

камери для керування складом синтез-газу. Також було з'ясовано, що 

концентрація СО2 за розглянутих умов слабко впливає на концентрації 

досліджуваних компонентів. 

4. Теоретично проаналізовано ефективність конверсії етанолу у 

бар’єрному та жевріючому розрядах. Показано, що конверсія ефективніше 

протікає в жевріючому розряді. Проаналізовано перебіг плазмохімічних 

реакції в бар’єрному розряді. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Цимбалюк О.М. Кінетика конверсії етанолу в нерівноважній плазмі. – На 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук за спеціальністю 01.04.08 – фізика плазми. Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2015. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню кінетичних механізмів 

конверсії етанолу в нерівноважній плазмі різного типу газових розрядів і створенню 

адекватної моделі для їх опису. Створено фізико-математичну модель процесів, які 

перебігають при конверсії етанолу. Також створено перелік хімічних, та електронно-

молекулярних реакцій які описують процеси конверсії етанолу  в різних типах 

електричних розрядів, та в різному діапазоні температур.  

На основі розробленої моделі кінетичного механізму конверсії етанолу було 

виконане дослідження конверсії етанолу в жевріючому розряді (при атмосферному 

та низькому тиску в діапазоні температур від   290–1450 К) та бар'єрному розряді. 

Для кожного типу розрядів знайдено основні реакції відповідальні за напрацювання 

цільових компонентів. Також досліджено вплив компонентного складу та 

температури на функцію  розподілу електронів за енергією – ФРЕЕ.  Визначено 

вплив зовнішніх параметрів (температура, компонентний склад, електрична 

потужність) на склад вихідних продуктів.  

Теоретично проаналізовано можливість створення ультрафіолетових 

випромінювачів на гідроксильних радикалах, які пропонується одержувати у 

жевріючому розряді, що горить у суміші парів етанолу і води. Проаналізовано 

кінетичний механізм, який описує процеси генерації та дисоціації радикалів ОН, які 

є основними джерелами УФ випромінювання. Також проаналізовано процеси, які 

ведуть до зменшення терміну дії випромінювача.  

Проведено теоретичне дослідження конверсії етанолу в плазмовому реакторі 

типу "торнадо" в суміші повітря, діоксиду вуглецю, етанолу та води. Показано, що 

концентрації основних компонентів газової суміші слабко залежать від швидкості 

прокачування СО2 через область розряду. Показано, що збільшення температури 

газу призводить до збільшення відношення Н2/СО, що вказує на можливість 

використання піролітичної камери для контролю за складом синтез-газу. Також було 

отримано, що концентрація СО2 при розглянутих умовах слабко впливає на 

концентрації досліджуваних компонентів.  

Проаналізовано ефективність конверсії етанолу у бар’єрному та жевріючому 

розрядах, показано, що конверсія ефективніше протікає в жевріючому розряді. 

Проаналізовано перебіг плазмохімічних реакції в бар’єрному розряді. 

 

Ключові слова: нерівноважна плазма, кінетичний механізм, синтез–газ, 

жевріючий розряд, конверсія. 
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Цымбалюк А.Н. Кинетика конверсии этанола в неравновесной плазме – 

На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.04.08 - физика плазмы. Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 2015. 

Диссертационная работа посвящена исследованию и разработке модели 

кинетического механизма конверсии этанола в неравновесной плазме газовых 

разрядов различного  типа. Создана физико-математическая модель процессов 

протекающих при конверсии этанола. Также создан перечень данных химических, и 

электронно-молекулярных реакций описывающие процессы конверсии этанола в 

различных типах электрических разрядов, и в различном диапазоне температур.  

На основе разработанной модели кинетических механизмов было выполнено 

исследование конверсии этанола в тлеющем разряде (при атмосферном и низком 

давлении в диапазоне температур от 290–1450 К) и барьерном разряде. Для каждого 

типа разрядов найдены основные реакции ответственные за наработку целевых 

компонентов. Также изучалось влияние компонентного состава и температуры на 

функцию распределения электронов по энергии – ФРЭЭ. Определено влияние 

внешних параметров (температура, компонентный состав, электрическая мощность) 

на состав исходных продуктов.  

Теоретически проанализирована возможность создания ультрафиолетовых 

излучателей на гидроксильных радикалах, которые предлагается получать в 

тлеющем разряде, горящем на смеси паров этанола и воды. Проанализирован 

кинетический механизм, описывающий процессы генерации и диссоциации 

радикалов ОН, которые являются основными источниками УФ излучения. Также 

проанализированы процессы, которые ведут к уменьшению срока действия 

излучателя. 

Проведено теоретическое исследование конверсии этанола в плазменном 

реакторе типа "торнадо" в смеси воздуха, оксида углерода СО2, этанола и воды. 

Показано, что концентрации основных компонентов газовой смеси слабо зависят от 

скорости прокачки СО2 через область разряда. Показано, что увеличение 

температуры газа приводит к увеличению отношения Н2/СО, что указывает на 

возможность использования пиролитической камеры для контроля за составом 

синтез-газа. Также было получено, что концентрация СО2 при рассматриваемых 

условиях слабо влияет на концентрации исследуемых компонентов. 

Проанализирована эффективность конверсии этанола в барьерном и тлеющем 

разрядах, показано что конверсия эффективнее протекает в тлеющем разряде. 

Проанализировано протекание плазмохимических реакции в барьерном разряде. 

Ключевые слова: неравновесная плазма, кинетический механизм, синтез–газ, 

тлеющий разряд, конверсия. 
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physics of plasma. Taras Shevchenko National University of Kyiv, MES of Ukraine, Kyiv, 

2015. 

The thesis is devoted to the study and development model of the kinetic mechanisms 

of ethanol conversion in non-equilibrium plasma of gas discharges. The physical and 

mathematical model of processes, which occur during the ethanol conversion, is 

developed. Also, the database of chemical and electron-molecular reactions is developed. 

This database describes the processes of ethanol conversion in different gas discharges for 

different gas temperatures. 

The developed kinetic mechanisms model are used for studying the ethanol 

conversion in glow discharge at low and atmospheric pressure for the temperature of gas 

mixture in the range 290-1450 K. The main reactions leading to the generation of stable 

molecules such as H2, CO, CO2, CH4 etc are defined. In addition, the influence on the 

electron energy distribution function of the component content of gas mixture and its 

temperature is studied. The influence of experimental conditions such as gas temperature, 

initial component content of the mixture, electrical power etc on the compound of the 

mixture on the outlet of plasma chemical reactor is defined. 

The possibility of development of the ultraviolet lamp working on the hydroxyl 

radicals OH is analyzed. These radicals can be generated during the glow discharge on the 

mixture of ethanol and water vapors. The kinetic mechanism of generation and decay of 

OH is defined. The processes reducing the operation time of lamp are discussed. 

The ethanol conversion in the “tornado”-type plasma chemical reactor is studied by 

the numerical model. The working gas is the mixture of air with carbon dioxide, ethanol 

and water. The weak dependence on the rate of CO2 pumping of the main species 

concentrations is found. Also, it is found that the increase in the gas temperature results in 

the increase in the ratio between concentrations of H2 and CO. This indicates on the 

possibility of using the pyrolysis camera for the control of the component content of syn-

gas. 

The efficiency of ethanol conversion in glow and barrier discharges is analyzed. It is 

shown that the use of glow discharge for the ethanol conversion is more efficient. In 

addition, the kinetics of plasma chemical reactions in barrier discharge is studied. 

Key words: non-equilibrium plasma, kinetic mechanism, syn-gas, glow discharge, 

conversion. 
 


