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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ФРЕЕ - функція розподілу електронів за енергією  

БР – бар’єрний розряд   

ЖР – жевріючий розряд 

ЗП - "зелене" паливо. Паливо яке виготовляють сречовини рослинного або 

тваринного походження. 

НВЧ - надвисокочастотний  розряд 

УФ - ультрафіолетове 

ВЧ - високочастотне  

ЧТР - часткова термодинамічна рівновага 

ЛТР  - локальна термодинамічна рівновага 

ЧЛТР  - часткова локальна термодинамічна рівновага 
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ВСТУП 

 

Протягом останніх десятиріч значно зросла увага до використання 

альтернативних видів палива, які б змогли замінити традиційні. Внаслідок 

зменшення розмірів видобутку викопних енергоносіїв   (нафти та природного 

газу) їх ціна постійно зростає. І якщо 30-40 років тому використання 

альтернативного палива було економічно не виправдано, то зараз це набуває 

сенсу. До того ж, немаловажну роль відіграє екологічний аспект 

застосовування викопного палива, а саме досить великий рівень забруднення 

навколишнього середовища продуктами згоряння. Одним з шляхів 

вирішення цієї проблеми є використання палива, яке було отримане з 

використанням відновлювальних джерел. Це так зване "зелене" паливо (ЗП), 

яке виробляють з сировини тваринного або рослинного походження. Його 

використання має певні переваги над використанням викопного палива, або 

продуктів його переробки. Це "нульовий баланс" вуглецевого газу - скільки 

вуглецевого газу було зв'язано рослиною, стільки його виділиться при 

згорянні палива, яке вироблено з цих рослин. Враховуючи короткочасний 

кругообіг більшості рослин - це суттєво не впливатиме на склад атмосфери. 

Відновлюваність ЗП теж має позитивний зміст. Для країн, які не мають 

власних покладів викопного палива, використання ЗП може надати часткової 

енергетичної незалежності. Однак ЗП має і свої недоліки - це необхідність 

виділяти сільськогосподарські землі для вирощування рослин, які потім 

будуть перероблені у паливо.  

Найбільш поширеними типами ЗП є біодизель, біокеросини та етанол. 

Перші два частіше всього використовуються лише як паливо. Але пряме 

спалення має певні недоліки. Наприклад, - це низька швидкість 

розповсюдження хвилі горіння у такому паливі. Також, сировина, з якої 

виробляється зазначене вище паливо, не постійна за своїм складом, а 

отримане з неї паливо має різний компонентний склад. На відміну від 

біодизеля та біокеросина, етанол, який виробляють з рослинної сировини, 
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може бути використаний як складова палива, як паливо та як сировина для 

хімічної і харчової промисловості. Технології його вироблення добре 

розроблені і неповязані з напрацюванням токсичних відходів. Це дозволяє 

отримати етанол при відносно невеликих витратах. Тому використання 

етанолу буде збільшуватись і надалі. 

Вирішити проблему повільної швидкості хвилі горіння в етанолі при 

застосуванні його в якості палива може додавання у його склад 

молекулярного водню. Це пов'язано з тим, що Н2 легко запалюється, а 

швидкість його горіння набагато вище ніж швидкість горіння етанолу. Але 

довготривале зберігання водню є вогненебезпечним. Вирішити цю проблему 

можливо, якщо генерувати водень з етанолу безпосередньо перед 

використанням. Як наслідок, зникне необхідність зберігання великої 

кількості водню.   

Одним з методів збагачення етанолу воднем є його конверсія в різних 

плазмохімічних процесах [1]. Нажаль, генерувати чистий молекулярний 

водень з етанолу занадто складно внаслідок наявності великої кількості 

побічних компонентів, які утворюються при конверсії етанолу. Тому більший 

інтерес представляє вироблення син-газу. Синтез-газ (суміш оксиду вуглецю 

СО і водню Н2) є важливим проміжним продуктом для синтезу різних 

хімічних речовин, таких як аміак, метанол, газолін, дизельне паливо та інші. 

До переваг син-газу належить менша вибухонебезпечність ніж у водню, 

також існуючі двигуни внутрішнього згоряння не потребують значної 

переробки для використання в якості палива син-газу. Тому виглядає більш 

доцільним зосередити увагу на процесі конверсії етанолу в син-газ. В основі 

плазмохімічної конверсії лежить використання плазми електричних розрядів 

різного типу в газовому середовищі. Висока температура газу в плазмі сприяє 

пришвидшенню хімічних реакцій та термічній дисоціації етанолу. Під дією 

електронних ударів в плазмі руйнуються молекули води так кисню, з яких 

утворюються активні хімічні радикали. Вони починають ланцюг хімічних 
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реакцій, які призводять до генерації син-газу або інших корисних 

компонентів. 

Особливістю плазмохімічних реакцій є те, що для їх перебігу необхідне 

підведення зовнішньої енергії. Вона витрачається на створення і підтримання 

плазми, а також на ініціювання різних хімічних процесів в плазмі. Зазвичай 

це електрична енергія, яку вкладають в електричний розряд. Для ініціювання 

та підтримки плазми використовують різні типи розрядів такі як жевріючий, 

дуговий, НВЧ розряд та інші. Енергію від електричного поля отримують 

здебільшого електрони. В залежності від типу розряду енергія електронів 

витрачається різними шляхами. У рівноважній плазмі енергія електронів йде 

переважно на нагрів газу. В нерівноважній плазмі енергія електронів 

витрачається переважно на збудження атомів і молекул, дисоціацію молекул 

на вільні радикали та ініціювання різних хімічних реакцій. Основною 

властивістю нерівноважної плазми в даній роботі був суттєвий відрив 

середньої енергії електронів від енергії важких компонент. Завдяки цьому 

конверсія етанолу в нерівноважній плазмі перебігає з меншими 

енерговитратами. Тому, виглядає більш доцільним використовувати розряди 

плазма яких є нерівноважною. Також використання нерівноважної плазми 

дозволяє селективно керувати перебігом хімічних реакцій у плазмі, тобто 

прискорювати саме ті реакції які призводять до вироблення потрібного 

продукту. Нерівноважна плазма умовно поділяється на два типи: на плазму з 

кімнатною температурою важкої компоненти, та на плазму з температурою 

важкої компоненти приблизно рівною 1000 К та вище. Конверсію етанолу 

вигідніше проводити у відносно високотемпературній нерівноважній плазмі, 

тому що швидкість хімічних реакцій зростає з ростом температури. 

Оскільки в плазмі одночасно протікає безліч хімічних реакцій, 

швидкість протікання яких залежить від температури та інших параметрів, 

основним завданням є підбір параметрів оптимальних для протікання 

реакцій, які забезпечують генерацію потрібних речовин. Але 

експериментальні дослідження не завжди можуть повністю відповісти на це 
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питання. Тому виникає потреба в теоретичному дослідженні механізмів, які 

протікають у нерівноважній плазмі при конверсії етанолу. 

Перші детальні кінетичні схеми хімічних реакцій в етанолі були 

розроблені в роботі [2] 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. В роботі [3] 

було розглянуто модель кінетичного механізму горіння суміші етанолу та 

бензину. Показано важливу роль реакцій за участю молекул води та 

метилових радикалів.  Механізм парової конверсії етанолу на поверхні 

вкритій каталізаторами різних типів детально описано у [4]. Опис 

кінетичного механізм конверсії суміші етанолу та бензину у плазмі дугового 

розряду було розглянуть у роботі [5]. У цій роботі описується конверсія 

етанолу з частковим окислення, тобто окрім електричної енергії у плазму 

вкладалась хімічна енергія горіння.  Згідно з її результатами,  молекулярний 

водень  утворюється за рахунок термічної дисоціації етанолу та інших 

вуглеводнів, а також їх взаємодії з  активним радикалом кисню. Але ця 

модель не враховує електронно-молекулярну взаємодію і тому вона 

підходить тільки для рівноважної плазми. Такий же недолік має і модель 

кінетичного механізму запропонована у [6], але вона добре описує горіння 

етанолу при температурі вище 1000 К. Механізм запропонований у роботі [7] 

враховує електронно-молекулярні реакції, які перебігають в нерівноважній 

плазмі етанолу, повітря та водяної пари.  Він може бути використаний для 

температури близько 400 К і показує, що головними каналами генерації 

молекулярного водню є взаємодія етанолу з активними радикалами (Н, ОН, О 

та інш.). Але відсутність у ньому переліку реакцій взаємодії з азотом не 

дозволяє використовувати його для великих температур.  Таким чином 

можна зробити висновок, що на даний час відсутні загальноприйнята модель 

механізму конверсії етанолу в нерівноважній плазмі, які можна 

застосовувати у певних температурних діапазонах. 
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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. У даній дисертаційній роботі 

представлені результати дослідження кінетичного механізму конверсії 

етанолу в нерівноважнії плазмі електричних газових розрядів. Оскільки 

конверсія етанолу може проводитись при різних значеннях температури, то 

були дослідженні кінетичні механізми для відносно низької та високої 

температури. 

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-дослідницьких тем: 

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

для радіофізичних систем енергокомплексу ” 01.2012-12.2014р. 

 

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. 

 

Мета і задачі дослідження. 
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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 процесі, 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. 
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 Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

вперше: 

1. Створено перелік плазмохімічних реакцій, які протікають в суміші парів 

етанолу, води та аргону при атмосферному тиску за відносно невисокої 

температури;  

2. 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); 

3. 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; 

4. Вдосконалено модель кінетичного механізму конверсії етанолу в плазмі 

бар'єрного розряду за нормальних умов. 

Практичне значення результатів  

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 
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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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1. 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1 Плазмохімічні технології, які використовуються для конверсії 

етанолу. 

 

Внаслідок зменшення розмірів видобутку копаливних енергоносіїв 

(нафти та природного газу) їх ціна постійно зростає. Тому використання 

альтернативного палива, що було економічно затратне 20 років тому, набуває 

економічного сенсу. Це в свою чергу стимулює розширення досліджень з 

розробки засобів створення та використання альтернативного палива. 

Найбільш цікавим є використання рідкофазних вуглеводнів, які можна 

видобувати з відновлюваних джерел рослинного або тваринного походження. 

До їх переваг можна віднести відносну дешевизну, що пов'язано з розвитком 

сільського господарства. Екологічна безпека такого палива також є значною 

перевагою, яка полягає в нульовому балансі вуглецевого газу [8].  

Дослідження [9] показують, що найбільш перспективними видами 

альтернативних вуглеводневих палив є біоетанол і біодизель. Їх 

використання в якості як основного палива, так і суттєвих домішок до 

традиційного палива з нафти для автомобільного транспорту вже достатньо 

розроблено. Так, звичайний автомобільний двигун добре працює на паливній 

суміші Е5, Е7, Е10 (вміст етанолу у бензині відповідно - 5,7,10 %). Для 

використання суміші Е40, Е85, Е95 використовують машини «Flex-Fuel» 

(автомобіль з багатопаливним двигуном). Ці автомобілі також можуть 

працювати на звичайному бензині (невелика добавка етанолу все ж потрібна) 

або на довільній суміші того й іншого. При використанні біодизеля взагалі  

не потрібна суттєва переробка або модернізація дизельного двигуна 

автомобіля. Однак вони мають і недоліки. Так біодизель потребує значного 

ступеня очищення і використання додаткових хімічних реагентів. Етанол у 
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чистому вигляді складно використовувати у якості палива на транспорті в 

зв'язку з малою швидкістю горіння. Цей недолік можна усунути якщо 

збагатити етанол молекулярним воднем.  Водень має значно вищу швидкість 

горіння. Також він згоряє при відносно великий температурі, і тому тепло, 

яке вивільняється при цьому, сприяє пришвидшенню реакції згоряння 

етанолу [10]. Але зберігання значної кількості водню є небезпечним, тому 

виглядає доцільним видобувати необхідну кількість водню з етанолу 

безпосередньо перед спаленням. Нажаль, генерувати чистий молекулярний 

водень з етанолу занадто складно внаслідок наявності великої кількості 

побічних компонент, які утворюються при конверсії етанолу. Тому 

дослідження, які проводились в останній час, були зосередженні на конверсії 

етанолу (процес перетворення етанолу, під дією різноманітних чинників, на 

водень, оксид вуглецю, вуглекислий газ та інші компоненти) у син-газ (суміш 

молекулярного водню та СО). На відміну від суміші етанол-водень 

використання син-газу не потребує істотних змін у конструкції двигуна 

внутрішнього згоряння. Син-газ також є важливою сировиною для хімічної 

промисловості. 

Існує декілька шляхів конверсії етанолу у син-газ. Це теплова конверсія 

етанолу - коли під дією високої температури та відсутності кисню етанол 

розкладеться на син-газ, вуглецевий газ та інші компоненти. І хоча цей засіб 

відносно простий, він потребує значної температури, а значить - постійного 

притоку тепла ззовні. Метод каталітичної парової конверсії частково 

зменшує цей недолік. Він полягає в тому, що конверсія етанолу відбувається 

на поверхні каталізатора в атмосфері водяного пару. Реакція конверсії 

етанолу у цьому випадку: 

22252 263 COHOHOHHC         (1.1) 

У якості каталізаторів можуть бути використані як метали (Co, Ni, Cu, Pt 

та інші) [4], так і деякі хімічні сполуки, наприклад 3%Zn/27%Al2O3/Fe-ЦКЕ-

Г50 (Si/Fe = 550) - каталізатор, який використовується у промисловості. 
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Недоліком такого типу конверсії є швидке "отруєння" каталізатора 

продуктами конверсії етанолу.  

В роботі [1] описані основні способи теплового реформінгу вуглеводнів.  

Це паровий реформінг, який було описано вище, сухий реформінг 

(вуглеводні + CO2) і частково окислювальний реформінг (вуглеводні + 

кисень). Стехіометричні рівняння для цих процесів наведено нижче.  

 часткове окислення: 

CnHm + n/2O2 → nCO + m/2H2; (1.2) 

 паровий реформінг: 

CnHm + nH2O → nCO + (m/2+n)H2; (1.3) 

 сухий CO2 реформінг: 

CnHm + nCO2 → 2nCO + m/2H2. (1.4) 

 

В роботі [11] в якості альтернативи парової конверсії було 

запропоновано використовувати конверсію в плазмі різного типу розрядів. 

Наприклад в дуговому розряді під дією високої температури починається 

термічна дисоціація етанолу. Активні радикали, які утворились внаслідок 

цього, починають ланцюг хімічних реакцій, які призводять до утворення син-

газу. Цьому також сприяє дисоціація молекул води електронним ударом 

(зазвичай виробляється та використовується 40-90% розчин етанолу у воді). 

Внаслідок цього утворюються активні радикали і молекулярний водень. Для 

цього використовують плазму дугового, жевріючого, коронного, ВЧ або 

бар'єрного розряду. 

В залежності від функціонального зв'язку між температурою і 

концентрацією електронів, степеню іонізації, компонентним складом і 

розподілами по внутрішнім станам (електронним, коливальним, 

обертальним) плазма поділяється на рівноважну та нерівноважну.  

Якщо в плазмі існує термодинамічна рівновага то розподіл часток за 

швидкостями описується законом Максвела: 
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де Nе  повна концентрація вільних електронів, m, v  маса та швидкість 

електронів, Te  температура електронів, та Nv   концентрація електронів, що 

мають швидкість v. 

Повна термодинамічна рівновага плазми є в деякому сенсі ідеалізованим 

поняттям. Дійсно, рівноважна плазма повинна мати необмежений розмір, 

бути однорідною, а також повністю ізольованою від зовнішніх впливів.  

Плазма, яка генерується в лабораторії  не може відповідати зазначеним 

умовам, тому вона практично завжди нерівноважна.  До цього призводять 

такі фактори як  процеси перенесення, фізико-хімічні перетворення, вплив 

зовнішнього випромінювання. Однак, якщо швидкість одного типу часток  

розподілена за законом Максвелла (1.4), то в такому разі говорять про 

часткову термодинамічну рівновагу (ЧТР).  В цьому стані можливо 

використовувати поняття кінетичної температури. 

В межах моделі (ЧТР) найбільш часто використовують моделі плазми у 

стані  локальної термодинамічної рівноваги (ЛТР) або часткової локальної 

термодинамічної рівноваги (ЧЛТР). 

Для того щоб описати плазму, що знаходиться у стані локальної 

термодинамічної рівноваги потрібно виконання умови (1.4), а також 

декількох інших, а саме: 

 Швидкості процесів іонізації та рекомбінації врівноважені.  При цьому 

заселеності енергетичних рівнів часток у плазмі визначаються законом 

Больцмана: 
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        (1.5) 

де Ni  та Nj  заселеності рівнів з квантовими числами i та j, gi  та gj  

статистичні ваги відповідних рівнів, Ej  енергія верхнього збудженого 
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рівня j, k  константа Больцмана, T
*

  температура заселення збуджених 

рівнів. 

 Відношення концентрації електронів до повної кількості часток, тобто 

ступінь іонізації i = Ne/N, у рівноважній хімічно однорідній атомарній 

плазмі визначається формулою Саха: 
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де і – енергія іонізації атома.  

 Інтенсивність випромінювання знаходиться за формулою Планка: 
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     (1.7) 

де T  температура, I(M,S)  інтенсивність випромінювання в 

елементарному об'ємі з точкою M в напрямку S, B [T(M)]  рівноважне 

значення  інтенсивності випромінювання або функція Планка, яка є 

функцією стану речовини в об'ємі з точкою M, яка залежить від 

температури T.  

Причому співвідношення (1.7) може і не виконуватись, якщо це не 

приводить до порушення (1.4) - (1.6).  Тобто процеси зіткнення та іонізації 

перевищують радіаційні процеси.   Модель ЛТР дозволяє відхилення тільки 

від однієї  з умов (1.4-1.7).  Тому в "чистому" вигляді  модель ЛТР 

використовується досить рідко. 

На відміну від неї модель ЧЛТР дозволяє порушення більш  ніж однієї 

умови (1.4-1.7) .  

Таким чином в нерівноважній плазмі розподіли за швидкостями, можуть 

відрізнятися від розподілу Максвелла і Больцмана, але в моделі ЧЛТР 

найчастіше розглядають набір таких розподілів для різних частинок та станів, 

що відрізняються за температурами. 
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Фактор неізотермічності ie TT  має фундаментальне значення для фізико-

хімічних процесів у реагуючій плазмі, особливо у реальних умовах, далеких 

від рівноваги. 

В плазмовій конверсії етанолу використовується як нерівноважна 

плазма, так і частковорівноважна плазма .  

Під рівноважною плазмою у цій роботі слід розуміти плазму, 

температура електронів якої істотно не відрізняться від температури іонної 

компоненти. 

Так рівноважна плазма використовувалась при конверсії етанолу в 

плазмотронах постійного та змінного струму промислової частоти. 

Температура плазми у таких плазмотронах досягала 3000-4000 С
о
, а 

потужність кілька сот кВт. Коефіцієнт конверсії 

 %100
)(





inputethanol

outputethanolinputethanol

n

nn
        (1.8) 

досягав 60 %. Але значна ерозія електродів та відносно велике 

енергоспоживання є вагомим недоліком цього методу. В роботі [5] 

вказується, що використання плазмотронів з ковзною дугою (gliding arc 

discharge) частково це нівелює. Ковзна дуга - це нестаціонарний розряд між 

двома розбіжними електродами які, обдуваються повітрям або іншим газом. 

Дуга загоряється в точці максимального зближення електродів, а потім 

зноситься далі. Відстань між електродами збільшується і на підтримку 

плазми потрібна більш значна потужність. І в певну мить дуга гасне. Потім 

процес повторюється. Частота таких імпульсів лежить в діапазоні декількох 

кГц. Плазмохімічний реактор, який працює на зазначеному вище принципі 

описаний у [12]. Його схематичне зображення у двох проекціях наведено на 

Рис. 1.1. Суміш етанолу з повітрям подається через отвір 4, перемішується і 

закручується в зоні 6, поступає в розрядну зону 7 , розряд горить між 

внутрішнім електродом 3 та зовнішнім 1. Пройшовши крізь плазму 11, 

розрядної області продукти конверсії попадають в післярозрядну область 8, а 
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потім виходять з реактору крізь отвір 9. Циліндрична стінка 5 та фланці 2 

служать для відокремлення плазми розряду від зовнішньої атмосфери. 

 

Рис.1.1 Схематичне зображення плазмохімічного реактора [12]. 

 

Електрична потужність такого реактора становить близько 200 Вт. Але 

на відміну від звичайного дугового розряду плазма ковзної дуги має нижчу 

температуру. Завдяки тому, що дуга змінює положення, на електроді не 

виникає постійної катодної плями і ерозія та нагрів електроду значно менші. 

Згідно з [13] плазма такого розряду нерівноважна. Стан нерівноважності 

досягається за рахунок того, що потужності живлення недостатньо для 

підтримки високої температури газу на усій довжині дуги. Внаслідок 

спадання температури, термічна іонізація зникає і зростає опір. Згідно закону 

Ома зростає і електричне поле в плазмі. Електрони (які отримують енергію з 

електричного поля) в такому розряді мають вищу температуру, ніж важка 

компонента плазми. Це дозволяє селективно збуджувати хімічні реакції, що 

дозволяє більш повно керувати процесом конверсії. Також використання 

нерівноважної плазми більш енергетично вигідне [14]. 

Максимальна ступінь конверсії етанолу складала близько 90%. 

Основними газоподібними компонентами на виході з реактору були H2, CO, 
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CO2, CH4, C2H2, C2H4, C2H6. Основні рідкофазні компоненти (окрім C2H5OH 

та H2O)  HCOOH,CH3COOH, CH3CHO та CH3COCH3.  

Також створення плазми проміжного типу (між рівноважною і 

нерівноважною) при дуговому розряді полягає в використанні в якості катода 

рідкого електроду з рідини, яка має низьку температуру кипіння. Значного 

успіху в цьому напрямку досягла дослідна група радіофізичного факультету 

радіофізики, єлектроніки та компьютерних систем Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка [15] На Рис.1.2 наведено схематичне 

зображення плазмохімічного реактора з рідким катодом і вихровою 

стабілізацією розряду розробленого зусиллями цієї групи [16,17]. 

 

Рис. 1.2 Схематичне зображення плазмохімічного реактора [16]. 

  

Він складається з кварцової камери (1) циліндричної форми, яка 

герметично закрита металевими фланцями. Нижній фланець (2) 

виготовлений з нержавіючої сталі. Верхній фланець (3) виготовлений з 

дюралюмінію і містить вставку з міді (4), яка має отвір в центрі (5). Кварцова 

камера (1) заповнена рідиною (6), її рівень підтримується за допомогою 

насосу через отвір (7). Газ подається в систему через отвір (8). Потік газу 

вводиться по дотичній до стінки циліндра (1). Обертаючись газ  

переміщається уздовж поверхні до осі циліндра (1), де через отвір (5) 

виходить. Плазма (10) формується під час розряду. Один кінець плазмового 
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каналу був замкнений на поверхню рідини, а інший на зовнішню частину 

верхнього фланця. 

 Електрична потужність такого реактора складає близько 600 Вт. 

Температура важкої компоненти плазми складає приблизно 1200 К. 

Основними продуктами конверсії були H2, CO,CO2, CH4, C2H4, C2H2, C2H6, 

H2O. Позитивними сторонами використання такого типу реакторів є 

відсутність ерозії катода і незначна ерозія анода, а також достатньо велика 

енергоефективність.  

Розвитком такої технології є використання плазмово-каталітичної 

технології. Її суть полягає в тому, що конверсія етанолу протікає під дією 

температури газу і продуктів, які виробляються з газу носія в розряді, сам же 

етанол крізь розряд не проходить. Реактор, який працює на зазначеному 

принципі описано у [18]. Ця технологія частіше всього використовується  для 

технології конверсії етанолу з частковим окисленням (1.2). Тобто в зону 

розряду подається окислювач, але так щоб утворювати з етанолом суміш, в 

якій співвідношення концентрацій окислювача і палива  трохи менша  від 

стехіометричного для реформінгу (1.3). В такому разі теплова енергія, яка 

вивільняється в результаті часткового згорання етанолу, сприяє більш повній 

конверсії.  

Нерівноважна низькотемпературна плазма генерується при плазмовому 

електролізі [19]. Плазмохімічні реактори такого типу зазвичай включають в 

себе два металевих електрода різного розміру, занурених в розчин 

електроліту. При подачі постійного струму на електроди, починаючі 

приблизно з 80 В (в залежності от типу електроліту) на поверхні меншого 

електроду з'являється плазмова область. Плазма розряду такого типу е 

нерівноважною. Температура газу в плазмі лежить у межах 400-1500 К, в 

залежності від електричної потужності прикладеної до електродів. Плазма 

такого розряду подібна до плазми стовпа жевріючого розряду, низького 

тиску (менш за 10 Па). Плазмохімічний реактор, який використовує цю 
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технологію описано в [18]. На рис.1.3. наведено схематичне зображення 

плазмохімічного реактора. 

 

Рис. 1.3. Плазмохімічний реактор [18]. 

 

Металеві електроди (1), (6) занурені у розчин етанолу (7) який 

знаходиться у кварцовому циліндрі (4). Через отвори (1),(2) - проходить 

холодна вода яка циркулюючі по охолоджувальній оболонці, забирає 

надлишкове тепло. Газ-носій (який потрібен для полегшення запалювання 

розряду) подається крізь отвір (8). Для зменьшення забруднення розчину 

етанолу використовується роздільна мембрана (10). Конверсія відбувається в 

плазмі розряду (5).  

Електрична потужність такого реактора складала 1.5 кВт. При 

збільшенні розрядного струму вихід Н2, СО збільшувався. Основними 

продуктами конверсії були: C, HCHO, CH3CHO, (CH3CHOH)2, CH3COOH, H2,
 

C2H6, CH4, CO, C3H8, C4H.  

Газовий розряд з рідкою стінкою (системи з розрядом в каналі, що 

створені газовим потоком, затопленим в рідину) [20,21] також 



26 

 

використовується  при конверсії етанолу. Реактор [22,23] зображено на 

рис. 1.4. 

 

Рис.1.4 Плазмохімічний реактор [22,23] 

 

Він складається з кварцового циліндра (1) закритого фланцями (2) в які 

вмонтована система електродів. Металеві електроди (3) були поміщені в 

скляні трубки (4). Потоки повітря, напрямлені через скляні трубки в рідину, 

зіштовхуються і формують стійкий газовий канал між двома електродами. 

Розмір каналу регулюється швидкістю подачі повітря. Розчин (6) вводився в 

реактор через канал (7) вбудований в нижній фланець. Рівень рідини 

зберігався незмінним. Труба використовувалась для збирання газових 

продуктів, що виробляються під час конверсії . Для підтримки розряду (5) в 

середині газового каналу використовували джерело постійного струму. Під 

час горіння розряду рідина і стінки реактора швидко нагрівалися, тому 

систему охолоджували. 

Потужність такого реактора складала приблизно 300 Вт. Основними 

продуктами конверсії були H2, CO,CO2, CH4, C2H4, C2H2,C2H6, H2O.  До 

позитивних сторін використання можна віднести порівняно меншу ерозію 



27 

 

електродів, збільшену ефективність взаємодії хімічно активних компонентів 

плазми з рідкою фазою розчину. До недоліків можна віднести швидке 

забруднення розчину продуктами конверсії, що приводить до змін в режимі 

роботи реактора.  

Для генерації нерівноважної плазми також використовується 

мікрохвильове випромінювання [24]. Цей підхід має перевагу в тому, що 

значна частина електричної енергії, яка вкладається в розряд, передається 

електронам плазми. Також перевагою є відсутність прямого контакту плазми 

з поверхнею електрода. Плазмохімічний реактор для конверсії метанолу в 

якому джерелом плазми виступає мікрохвильове випромінювання, а розряд 

стабілізується вихровим потоком газу було описано у роботі [25]. Потужність 

генератора мікрохвильового випромінювання складала близько 2 кВт, 

частота коливань 2.45 ГГц.  Також досить широко застосовані плазмохімічні 

реактори, які використовують розряд на поверхневій хвилі [26]. 

Плазмохімічний реактор [27] складається з кварцової трубки один торець 

якої підключений до виходу магнетрона. Мікрохвильове випромінювання 

викликає поверхневий розряд вздовж осі трубки, плазма якого 

використовується для конверсії етанолу. Електрична потужність реактора 

60 Вт, ступінь конверсії етанолу досягала 100%. Температура в зоні розряду 

складала приблизно 500 К. Основними продуктами конверсії були СО, H2, 

CO2, складні вуглеводні та твердий вуглець.  

До низькотемпературних засобів конверсії етанолу відноситься й 

використання плазми бар'єрного розряду (в англомовній літературі  DBD - 

dielectric barrier discharge). Плазма такого розряду є нерівноважною і має 

деяку схожість з плазмою позитивного стовпа жевріючого розряду. 

Перевагами використання такого типу розряду є низька температура важкої 

компоненти плазми, відсутність ерозії електродів та можливість працювати в 

широкому діапазоні тисків. Прикладом плазмохімічного реактора, який 

працює з використанням плазми бар'єрного розряду є реактор описаний в 

[28]. На Рис.1.5. наведено схематичне зображення такого реактора.  
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Рис.1.5. Схематичне зображення плазмохімічного реактора [28]. 

 

Він складається з циліндру з нержавіючої сталі (1) покритого шаром 

діелектрика, плазма утворюється у розрядному  проміжку (2), між 

діелектричною трубою (3) (зазвичай кварцовою) та центральним електродом 

(1), на електроди (1) та (4) подається пульсуюча напруга амплітудою 15 кВ і 

частотою 5-6 кГц.  Для підтримки високої температури пари етанолу в зоні 

розряду використовується  зовнішній нагрівач (5). Електрична потужність 

реактора складала близько 40 Вт. Ступінь конверсії етанолу досягала 100 %. 

Температура газу визначалась ступенем нагріву нагрівача (5). 

Таким чином, досить велика кількість засобів плазмохімічної конверсії 

етанолу заснована на використанні нерівноважної плазми. Це пов'язано з 

меншими затратами електричної енергії на підтримку плазми розряду та, як 

правило, більша ступінь конверсії етанолу [14].  

 

1.2 Схеми хімічних реакцій, які протікають в розряді в парах етанолу.  

 

При моделюванні процесів в газовому розряді в парах етанолу, виникає 

потреба в урахуванні хімічних та електрон-молекулярних реакцій. При цьому 

схеми цих реакцій потребують постійного уточнення та доповнення. Це 
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пов'язано з виникненням нових каталізаторів, змінами умов розряду (типу 

розряду, тиску, температури) та додавання інших компонентів в розряд.  

Перші схеми хімічних реакцій, які відбуваються в парах етанолу були 

розроблені при вивченні процесів горіння етанолу [2] в ударних трубах. Цей 

механізм включає реакції лише з одним ізомером етанолу. Однак автори 

вказали на досить вузький діапазон температур при якому ця схема може 

використовуватися. Також ця схема не враховує електронно-молекулярних 

реакцій. 

Подальший розвиток моделі кінетичних механізмів відбувався у роботах 

Dunphy [29] для горіння та піролізу етанолу, Egolfopoulos [30] для 

ламінарного горіння. В роботі Norton [31] враховуються реакції за участі 

трьох ізомерів етанолу. Однак ні одина з цих моделеї не досягала доброї 

згоди з експериментальними даними і при їх використанні для прогнозування 

складу компонентів виникали значні розбіжності. 

У роботі [6] була наведена схема хімічних реакцій, які відбуваються при 

згоранні етанолу, з оновленими значеннями констант швидкості реакцій. 

Температурний діапазон був розширений до 1000-2000 К, зовнішній тиск 

обмежений верхнею межею 50 Бар. В цій схемі враховуються реакції за 

участю трьох ізомерів етанолу. Автори вказали основні реакції утворення та 

розпаду молекулярного водню и монооксиду вуглецю. Також було вказано на 

значну роль ацетальдегіду в формування СН3 радикалів, які у подальшому 

відіграють важливу роль у процесі згорання. На рис. 1.6 показано перелік 

реакції при згоранні частково змішаної суміші етанол-повітря. Комп'ютерне 

моделювання з використанням запропонованої моделі показало добру згоду з 

експериментальними даними по більшості хімічних компонент. 
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Рис. 1.6. Кінетична схема процесів, що розвиваються при горінні 

частково змішаної суміші етанолу і повітря. 

 

До недоліків моделі можна віднести неможливість її використання при 

температурах нижче 1000 К, та відсутність електронно-молекулярних 

реакцій, що не дозволяє використати її при моделюванні хімічних процесів у 

плазмі газового розряду. 

В роботі [7] розглянуто електронно-молекулярні реакції, які перебігають 

в розряді в парах суміші етанолу і води. Показано, що електронно-

молекулярні реакції відіграють важливу роль у перебігу процесу конверсії. 

Дисоціація води та етанолу електронним ударом призводить до генерації ОН, 
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Н радикалів. Вони, в свою чергу, мають значний вплив на хімічну кінетику в 

розряді. Робота [32] присвячена дослідженню ефективності конверсії етанолу 

в рівноважній та нерівноважній плазмі. Дослідження проводилося для плазми 

атмосферного тиску, в суміші парів етанолу та води. В запропонованій 

кінетичній схемі враховані електронно-молекулярні реакції за участю O2, N2, 

H2O, C2H5OH. Дослідження велись для діапазону температур 300-1500 К. 

Показана важлива роль дисоціації води електронним ударом для генерації 

ОН та Н радикалів. Завдяки цьому використання нерівноважної плазми є 

більш вигідним з точки зору електричної енергії, яка вкладається в розряд. 

Але цей механізм не враховує реакції термічної дисоціації етанолу та інших 

складних вуглеводнів, які спостерігаються при великих температурах. Також 

в ньому відсутні реакції за участі азоту.  

Робота [33] доповнена реакціями термічної дисоціації етанолу та інших 

вуглеводнів при великій температурі. Використання такого доповненого 

механізму дозволило провести моделювання процесів в плазмі атмосферного 

тиску, також досліджувалось часткове згорання етанолу в області після 

розряду.  Показано, що при відносно великий температурі плазми на 

генерацію молекулярного водню впливають реакції "горіння" вуглеводнів 

21 HHCHHC yxyx           (1.9) 

Присутність води також прискорює процес конверсії. Але в цьому 

механізмі також відсутні реакції за участю азоту і він може застосовуватися 

лише при великих температурах. 

 

 Висновки до розділу 1 

 

Таким чином проведений огляд літератури показує, що існує досить 

багато плазмохімічних технологій для конверсії етанолу в плазмі газового 

розряду. Більшого розвитку здобули технології з використанням 

нерівноважної плазми у зв'язку з більшою енергоефективністю. Для 

плазмохімічної конверсії використовується як низькотемпературна, так і 



32 

 

високотемпературна плазма. Експериментальні дослідження були спрямовані 

на дослідження складу продуктів конверсії та склад газової фази в зоні 

розряду. В теоретичних роботах були розроблені та вдосконалені моделі 

кінетичних механізмів горіння та конверсії етанолу. Ці моделі 

досліджувались за допомогою комп'ютерного моделювання. І хоча вони  

добре описують процеси горіння етанолу, але для моделювання конверсії в 

низькотемпературній плазмі вони не прийнятні. Також існує розбіжність по 

азотовмісним компонентам.  

Тому існує потреба в розширені і вдосконаленні моделі кінетичного 

механізму конверсії етанолу в нерівноважнії плазмі. Також є потреба в 

уточненні переліку хімічних та електронно-молекулярних реакцій для 

розширення температурного діапазону її використання.  
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РОЗДІЛ 2 

КІНЕТИКА ПЛАЗМОХІМІЧНОЇ КОНВЕРСІЇ ЕТАНОЛУ В 

НЕРІВНОВАЖНІЙ ПЛАЗМІ ЖЕВРІЮЧОГО РОЗРЯДУ 

 

Багато досліджень [11,  34,35] присвячено експериментальному 

дослідженню генерації молекулярного водню з різних вуглеводневих палив 

(етанолу, метану, метанолу та інших) у нерівноважній плазмі різних типів 

електричних розрядів. Для оптимізації процесу конверсії необхідно повне 

розуміння процесів, які протікають під час розряду. Нажаль, в даний час 

відсутній  загальноприйнята модель кінетичного механізму конверсії етанолу 

в низькотемпературній нерівноважній плазмі, яка дозволила би детально 

описати цей процес. Наприклад, в роботі [36] за допомогою методу DFT 

(density functional theory) були досліджені шляхи протікання реакцій при 

конверсії етанолу в низькотемпературній плазмі. Було встановлено, що 

термічна дисоціація формальдегіду (CH2O) є термодинамічно більш вигідною 

для генерації водню та оксиду вуглецю. В роботах [37-39] була вивчена 

конверсія суміші повітря-етанол-вода в низькотемпературній плазмі. Були 

встановлені головні канали отримання Н2, які не узгоджуються з 

результатами [36]. Оскільки на плазмохімічні перетворення може впливати 

присутність повітря у газовому розряді, є доцільним розробити модель 

кінетичного механізму реформування етанолу в низькотемпературній 

нерівноважній плазмі за відсутності азоту та кисню. Розробці та тестуванню 

такої моделі присвячений даний розділ дисертаційної роботи. 

2.1 Чисельна модель для розрахунку плазмової кінетики 

 

Для розрахунку плазмової кінетики було обрано та скоректовано 

чисельну модель розрядних процесів та розроблено модель кінетичного 

механізму електронно-молекулярних та хімічних процесів. 
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За основу чисельної моделі була обрана модель описана в роботі [38]. 

Відповідно до цієї моделі розряд постійного струму замінювався 

послідовністю розрядів однакової тривалості. Тривалість  одного такого 

розряду дорівнювала часу прокачування робочої суміші через об'єм, який 

займає розряд. Також в моделі були зроблені наступні припущення: 

1) густина електричної енергії, що вкладається в розряд, постійна по 

об'єму, який займає розряд; 

2) електричне поле в розряді вважалось однорідним та не змінювалося із 

часом; 

3) плазма в області розряду вважалась однорідною; 

4) температура газу в області розряду вважалася постійною. 

Чисельне моделювання включало: розрахунок ФРЕЕ та чисельне 

розв’язання системи кінетичних рівнянь. Для чисельного моделювання 

плазмохімічних процесів розв'язувалась наступна система кінетичних 

рівнянь: 
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де lji NNN ,,  [см
-3

]- концентрації молекул і радикалів, imlij kk , - константи 

швидкостей хімічних процесів за участю i-ої компоненти. 

Швидкості електронно-молекулярних реакцій визначалися рівнянням: 
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де W [Вт] – це потужність, яка вкладається в розряд, а V [см
3
]- об'єм, який 

займає розряд. У моделі потужність W усереднювалась по всьому об'єму V. 

Також eiW  [Вт/см
3
] - це питома потужність, яка витрачається на непружні 

електронно-молекулярні процеси з пороговою енергією ei [эВ].  
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де q=1.6×10
-12

 ерг/еВ, m - маса електрона, і ne - концентрація електронів. 

Величина Qei [см
2
]– це перетин непружного процесу, f(ε) – функція розподілу 

електронів за енергіями (ФРЕЕ). Величина Wi – це питома потужність, яка 

витрачається на пружні процеси: 
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де Mi – це маси молекул, Qi – переріз пружного розсіяння електронів на 

атомах та молекулах робочої суміші. Рівняння (2.3)-(2.4) показують, що 

питомі потужності Wei та Wi визначаються ФРЕЕ. 

У нерівноважній плазмі жевріючого розряду у молекулярних газах за 

атмосферного тиску ступінь іонізації, зазвичай, невелика (наприклад, ступінь 

іонізації аргону у жевріючому розряді менша за 10
-4

), а електрони мають 

середню енергію порядку декількох еВ. За таких умов ФРЕЕ відхиляється від 

максвелівського розподілу, маючи форму, яка відображає важливі 

властивості процесів електронно-молекулярного енергетичного обміну. 

Через вплив накладеного зовнішнього електричного поля ФРЕЕ 

асиметрична, тому її можна шукати розв'язуючи кінетичне рівняння 

Больцмана у двочленному наближенні [40], припускаючи, що концентрація 

електронів не змінюється з часом: 
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де ε – енергія  електрона, Е – напруженість електричного поля, Tg – 

температура нейтрального газу (у еВ), N – повна концентрація газу, Ni, Mi, QTi 

– концентрації молекул, їх маси і перетини транспортного розсіювання, 

відповідно, m – маса електрона. ФРЕЕ нормована умовою: 

1)(
0

2/1 


 df          (2.6) 
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Інтеграл непружних зіткнень електронів з молекулами SeN описує 

стрибкоподібний перехід електронів з області енергій ε+εi в область ε і назад, 

та визначається виразом: 

  
i

iiiii

i

eN
fQfQ

N

N
S )()()()()(     (2.7) 

У цьому рівнянні Qi і εi – перерізи і енергетичні пороги процесів 

збудження, іонізації і дисоціації молекул газу. Двухчленне наближення 

виконується у разі малої анізотропії функції розподілу за швидкостями. Це 

відбувається коли дрейфова швидкість електронів набагато менша за 

швидкість їх теплового руху. За умов експерименту описаного нижче 

дрейфова швидкість електронів дорівнює приблизно 5×10
4
 м/с, а швидкість 

теплового руху електронів приблизно 1.2×10
6
 м/с. Тому за умов цього 

експерименту двочленне наближення виконується. 

 

2.2 Опис експерименту який використовувався для тестування 

запропонованого механізму 

  

Для моделювання плазмохімічних реакцій було розроблено модель 

кінетичного механізму конверсії етанолу в нерівноважній плазмі. Для її 

тестування були обрані експерименти, описані в [19]. У цих експериментах 

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
, також, як і катод, занурена в рідину, але розташована з 

іншого боку реактора. У проміжку між катодом і анодом розташовувалася 

мембрана, яка запобігала перемішуванню газів, що виділяються на 

електродах. Плазмоформуючий газ аргон надходив в етанол 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. 
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Крім того, в експериментах використовувалося додаткове охолодження для 

підтримки температури системи постійною, значення якої дорівнює 303 К. 

Потужність, що вводилася в розряд, змінювали в інтервалі 60-280 Вт. Схема 

області розряду зображена на рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1. Схема області розряду плазмового реактора обраного для 

тестування кінетичного механізму [19]  

 

Згідно з припущеннями використаної моделі тривалість одного розряду 

дорівнює часу продування аргону крізь об'єм розряду. Цей об’єм представляв 

собою простір між двома коаксіальними циліндрами з радіусами рівними 

радіусу катода і R. Остання величина в розглянутій моделі виступала в якості 

параметра. Передбачалося, що газова суміш в області розряда оновлювалася 

на початку кожного часового інтервалу. Крім того, попередній пробій не 

впливав на наступні. Це пов'язано з тим, що газ під дією сили Архімеда 

спливає і виходить з розрядної зони. Газ виносить також і продукти реакцій. 

Тому склад робочої суміші не залежить від плазмохімічних реакцій у 

попередньому розряді. Температура газу дорівнювала 400 К [19], а тиск газу 

дорівнював атмосферному. Аргон – це інертний газ, тому він безпосередньо 

не впливає на хімічні реакції. Але він впливає на швидкості електронно-

молекулярних реакцій, тому він враховувався при розрахунку ФРЕЕ. 
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2.3 Результати моделювання. Порівняння з даними експерименту 

 

Процеси, які враховувались при розрахунку ФРЕЕ, наведені у Таблиці 

2.1. Додавання молекулярних газів до інертних істотно змінює поле пробою. 

Тому в моделі напруженість електричного поля розглядалася як параметр, 

значення якого змінювалося в межах 20-80 Тд (Таунсенд - одиниці виміру 

приведеного електричного поля, які дорівнюють відношенню напруженості 

електричного поля до концентрації частинок; 1 Тд=10
-21

 В/м
2
). Нижня межа 

відповідає полю пробою чистого аргону за нормальних умов. Дані по 

перетинах процесів 9-13 відсутні в поточній літературі, тому для їх 

апроксимації було використано наближення, що детально описане в [41]. 

Таблиця 2.1 

Процеси і компоненти, які враховувались при розрахунках ФРЕЕ 

№ Процес Перетин, 

×10
16

 см
2
 

Посилання 

1.1 H2O + e → H2O((100)+(010)) + e 2.32 41 

2.1 H2O + e → H2O(010) + e 1.805 41 

3.1 H2O + e → OH + H + e 1.01 41 

4.1 H2O + e → H2O
+
 + 2e 1.31 41 

5.1 H2O + e → H2O(J = 0-0) + e 48153 41 

6.1 H2O + e → H2O(J = 0-1) + e 2252 41 

7.1 H2O + e → H2O(J = 0-2) + e 42.71 41 

8.1 H2O + e → H2O(J = 0-3) + e 7.069 41 

9.1 C2H5OH + e → CH3 + CH2OH + e 1.92 - 

10.1 C2H5OH + e → C2H5 + OH + e 1.92 - 

11.1 C2H5OH + e → CH3CHOH + H + e 1.92 - 

12.1 C2H5OH + e → C2H4OH + H + e 1.92 - 

13.1 C2H5OH + e → CH3CH2O + H + e 1.92 - 

14.1 C2H5OH + e → C2H5OH
+
 + 2e 1.59 42 

15.1 Ar + e → Ar
+
 + 2e 2.53 43 

16.1 Ar + e → Ar(S2 3p5 4s) + e 0.27 44 

17.1 Ar + e → Ar(S3 3p5 4s) + e 0.045 44 

18.1 Ar + e → Ar(S4 3p5 4s) + e 0.12 44 

19.1 Ar + e → Ar(S5 3p5 4s) + e 0.08 44 
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20.1 Ar + e → Ar(2P10 3p5 4p) + e 0.02 44 

 

На рис. 2.2 показані ФРЕЕ, розраховані для різних полів пробою. 

Середня енергія електронів при полі 82 Тд дорівнює приблизно 6.01 еВ. З 

рисунку можна зробити висновок, що поведінка ФРЕЕ визначається 

процесами за участю аргону. На рис. 2.3 показані ФРЕЕ, розраховані при 

різних концентраціях етанолу в робочому розчині. Середня енергія 

електронів при концентрації етанолу 95% дорівнює приблизно 6.01 еВ. 

Видно, що врахування збудження коливальних рівнів H2O електронними 

зіткненнями (пороги 0.2-0.5 еВ) істотно не змінює ФРЕЕ. Крім того, 

врахування збудження обертальних рівнів H2O (пороги 10
-3

-10
-2

 еВ) також не 

впливає істотно на функцію розподілу. Це пов'язано з тим, що концентрація 

Ar (~ 10
19

 см
-3

) набагато вище концентрацій H2O і C2H5OH (~ 10
17

-10
18

 см
-3

). 

 

Рис. 2.2. ФРЕЕ розрахована для різних значень напруженості електричного 

поля 
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Рис. 2.3. ФРЕЕ розрахована для різних концентрації етанолу в розчині 

 

У таблиці 2.2 наведені електронно-молекулярні реакції, які 

враховувалися в кінетичному механізмі. У сучасній літературі відсутні дані 

про реакції, які позначенні зірочкою у таблиці 2.2. Для оцінки швидкості 

таких реакції була використана методика описана в [40]. 

Таблиця 2.2 

Електронно-молекулярні реакції, які враховувалися в кінетичному 

механізмі 

№ Процес Поріг, 

еВ 

Константа 

швидкості, 

см
3
∙с

-1
 

Посилання 

1.2 O2 + e → O + O + e 6.00 1.4×10
-9

 24 

2.2 O2 + e → O + O(
1
D) + e 6.00 4×10

-10
 24 

3.2 H2O + e → OH + H + e 7.00 3.6×10
-10

 41 

4.2 C2H5OH + e → C2H5 + OH + e 7.90 4.7×10
-10

 * 

5.2 C2H5OH + e → C2H4OH + H + e 7.82 1.0×10
-9

 * 

6.2 C2H5OH + e → CH3CHOH + H + e 7.82 1.0×10
-9

 * 

7.2 C2H5OH + e → CH3CH2O + H + e 7.82 1.0×10
-9

 * 

8.2 C2H5OH + e → CH2OH + CH3 + e 7.38 1.8×10
-9

 * 

9.2 OH + e → O + H + e 8.80 2.8×10
-10

 * 

10.2 H2 + e → H + H + e 9.00 3.0×10
-10

 24 

11.2 HO2 + e → O2 + H + e 4.00 3.1×10
-9

 * 

12.2 HO2 + e → OH + O + e 5.60 1.7×10
-9

 * 

13.2 H2O2 + e → OH + OH + e 4.44 2.4×10
-9

 * 

14.2 H2O2 + e → HO2 + H + e 7.56 4.1×10
-9

 * 

15.2 CO2 + e → CO + O + e 10.00 5.2×10
-11

 45 
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16.2 HCO + e → CO + H + e 1.60 2.1×10
-9

 * 

17.2 CH3 + e → t-CH2 + H + e 9.50 1.7×10
-10

 * 

18.2 CH3 + e → s-CH2 + H + e 9.50 1.7×10
-10

 * 

19.2 s-CH2 + e → CH + H + e 7.56 4.1×10
-9

 * 

20.2 t-CH2 + e → CH + H + e 7.56 4.1×10
-9

 * 

21.2 CH4 + e → CH3 + H + e 4.50 2.8×10
-9

 45 

22.2 CH2O + e → HCO + H + e 7.56 4.1×10
-9

 * 

23.2 CH2O + e → CO + H2 + e 7.66 4.9×10
-9

 * 

24.2 CH3O + e → CH2O + H + e 7.56 4.1×10
-9

 * 

25.2 C2H4 + e → C2H3 + H + e 10.00 5.7×10
-10

 45 

26.2 C2H5 + e → C2H4 + H + e 3.38 1.6×10
-10

 * 

27.2 C2H5 + e → CH3 + CH2 + e 8.64 9.2×10
-9

 * 

28.2 C2H6 + e → CH3 + CH3 + e 7.66 4.9×10
-9

 * 

29.2 C2H6 + e → C2H5 + H + e 8.51 5.7×10
-9

 * 

30.2 C2H2 + e → C2H + H + e 10.30 6.6×10
-10

 * 

31.2 C2H3 + e → C2H2 + H + e 3.48 1.8×10
-9

 * 

32.2 CH2CHO + e → t-CH2 + HCO + e 5.12 1.4×10
-9

 * 

33.2 CH2CHO + e → CH2CO + H + e 7.56 4.1×10
-9

 * 

34.2 C2H4O + e → s-CH2 + CH2O + e 5.12 1.4×10
-9

 * 

35.2 CH2CO + e → HCCO + H + e 7.56 4.1×10
-9

 * 

36.2 CH2OH + e → CH2O + H + e 3.18 8.1×10
-9

 * 

37.2 CH3OH + e → CH3 + OH + e 7.94 4.7×10
-9

 * 

38.2 CH3OH + e → CH2OH + H + e 8.28 5×10
-9

 * 

39.2 CH3OH + e → CH3O + H + e 8.28 5×10
-9

 * 

40.2 CH3CHO + e → CH3 + HCO + e 7.04 3.6×10
-9

 * 

41.2 CH3CHO + e → CH3CO + H + e 7.60 3.9×10
-9

 * 

42.2 CH3CHO + e → CH2CHO + H + e 7.60 3.9×10
-9

 * 

43.2 CH3CO + e → CH3 + CO + e 1.04 3.9×10
-9

 * 

44.2 CH3CO + e → CH2CO + H + e 3.60 7.6×10
-9

 * 

45.2 C2H4OH + e → t-CH2 + CH2OH + e 5.12 8.4×10
-9

 * 

46.2 C2H4OH + e → C2H4 + OH + e 10.00 7.2×10
-10

 * 

47.2 CH3CHOH + e → CH3 + CH2O + e 5.12 1.4×10
-9

 * 

48.2 CH3CHOH + e → CH3CHO + H + e 8.80 1.0×10
-9

 * 

49.2 CH3CH2O + e → C2H5 + O + e 10.00 7.2×10
-10

 * 

50.2 CH3CH2O + e → CH3 + CH2O + e 5.12 1.4×10
-9

 * 

51.2 CH3CH2O + e → CH3CHO + H + e 7.56 4.1×10
-9

 * 

52.2 C3H4 + e → C3H3 + H + e 7.56 4.1×10
-9

 * 

53.2 C3H5 + e → H + C3H4 + e 7.56 4.1×10
-9

 * 

54.2 C3H5 + e → CH3 + C2H2 + e 5.12 1.4×10
-9

 * 

55.2 C3H6 + e → C3H5 + H + e 7.48 4.9×10
-9

 45 

56.2 C3H6 + e → C2H3 + CH3 + e 7.34 5.8×10
-9

 45 

57.2 O3 + e → O2 + O + e 2.08 5.9×10
-9

 * 

 

Було розглянуто п'ять каналів дисоціації С2Н5ОН електронним ударом, 

які призводять до утворення C2H5, H, OH, CH2OH, CH3 і трьох ізомерів 

C2H5O. Електронно-молекулярні процеси, які призводять до прямого 

утворення метану, формальдегіду, молекулярного водню і СН3СНО з етанолу 
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не враховувалися в розглянутому кінетичному механізмі. Це пов'язано з тим, 

що енергетичні пороги зазначених процесів великі (> 20 еВ) [46], тому ними 

можна знехтувати в нерівноважній плазмі. Електрони з енергіями > 20 еВ 

належать до хвоста ФРЕЕ, тому їх концентрація мала. Найбільш важливою 

областю енергій є область εe ≈ 7-12 еВ, оскільки енергетичні пороги 

більшості непружних процесів належать саме цьому інтервалу. 

Для оцінки ступеня іонізації були порівняні швидкості реакцій 

генерації електронів (R15.1) і рекомбінації Ar
+
 + e → Ar+ hν. З розрахунків 

випливає, що константа швидкості першого процесу ~ 10
-12 

см
3
/с, а другого – 

близько ~10
-7 

см
3
/с [1]. Тому ne/[Ar]~10

-5
 і реакції за участю іонів не 

включалися до кінетичного механізму, оскільки швидкості реакцій за їх 

участю набагато менші швидкостей реакцій між нейтральними 

компонентами. 

В основу розробленої моделі кінетичного механізму було покладено 

механізм горіння етанолу, який було розроблено в університеті San Diego 

[47]. Для описання хімічних процесів в низькотемпературній плазмі цей 

механізм було доповнено кількома реакціями між H, O, OH, CH3, HO2 і 

молекулами. Також були додатково враховані важливі в 

низькотемпературній області реакції за участю озону [40]. У той же час, 

реакції термодисоціації стійких компонентів були виключені з механізму San 

Diego, оскільки константи швидкостей таких реакцій малі в 

низькотемпературній плазмі і їх можна не враховувати. Тим не менш, 

враховувалася реакція термодіссоціації формальдегіду з константою взятою з 

[48] оскільки DFT аналіз [36] показав, що зазначений процес є важливим при 

утворенні Н2. У таблиці 2.3 представлені головні процеси, що визначають 

поведінку концентрацій H2, CO, CH4 і C2H6 в низькотемпературній плазмі. У 

запропонованої моделі кінетичного механізму не враховувалися реакції 

дисоціації етанолу при їх зіткненні з електронно-збудженими атомами аргону 

типу С2Н5ОН+Ar
*
. Це пов'язано з тим, що дисоціація С2Н5ОН прямим 

електронним ударом здійснюється з більш високою швидкістю. З одного 
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боку, перетин дисоціації С2Н5ОН вище перерізу збудження Ar на всьому 

проміжку енергії (дивись рис. 2.4), а енергетичний поріг нижчій (Ar - 11.5 еВ, 

C2H5OH - 7.38 еВ). 

 

 

Рис. 2.4. Порівняння перетинів дисоціації етанолу та збудження аргону 

[42,44] 

 

З іншого боку, щоб швидкість реакції С2Н5ОН+Ar
*
 досягла значної 

величини, концентрація Ar
*
 повинна досягти високого значення. З таблиці 

2.2 видно, що найбільша з констант реакцій дисоціації етанолу (4.2)-(8.2) 

досягає 10
-9 

см
3
/с. У той же час, константа реакції С2Н5ОН+Ar

*
 по порядку 

величини складає 10
-11

-10
-10

 см
3
/с. Тобто, якщо припустити, що концентрація 

Ar
*
 дорівнює концентрації електронів, характерний час дисоціації етанолу 

електронним ударом на 1-2 порядки менше часу його дисоціації при 

зіткненні з електронно-збудженими атомами аргону. 
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Таблиця 2.3 

Головні хімічні реакції, що впливають на концентрації H2, CO, CH4 і 

C2H6 в низькотемпературній плазмі 

 

Реакція Константа швидкості, см
3
с

-1
 або 

см
6
с

-1 
Поси

лання 

1.3 C2H5OH+H → C2H4OH+H2 2.05·10
-17

·T
1.8

·exp(-2549/T) 49 

2.3 C2H5OH+H → CH3CHOH+H2 4.3·10
-17

·T
1.65

·exp(-1413.5/T) 49 

3.3 C2H5OH+H → CH3CH2O+H2 2.5·10
-17

·T
1.6

·exp(-1519/T) 49 

4.3 C2H5OH+O → C2H4OH+OH 1.6·10
-16

·T
1.7

·exp(-2729.5/T) 49 

5.3 C2H5OH+O → CH3CHOH+OH 3.1·10
-17

·T
1.85

·exp(-912/T) 49 

6.3 C2H5OH+O → CH3CH2O+OH 2.6·10
-17

·T
2
·exp(-2224/T) 49 

7.3 C2H5OH+OH → C2H4OH+H2O 2.9·10
-13

·T
0.27

·exp(-300/T) 49 

8.3 C2H5OH+OH → CH3CHOH+H2O 7.73·10
-13

·T
0.15 

49 

9.3 C2H5OH+OH → CH3CH2O+H2O 1.24·10
-12

·T
0.3

·exp(-817/T) 49 

10.3 C2H5OH+CH3 → C2H4OH+CH4 3.65·10
-22

·T
3.18

·exp(-4811/T) 49 

11.3 C2H5OH+CH3 → CH3CHOH+CH4 1.2·10
-21

·T
2.99

·exp(-3974/T) 49 

12.3 C2H5OH +CH3 → CH3CH2O+CH4 2.4·10
-22

·T
2.99

·exp(-3824.5/T) 49 

13.3 H+H+M → H2+M 6.05·10
-33

·(T/298)
-1 

50 

14.3 CO+H+M → HCO+M 1.4·10
-34

·exp(-100/T) 51 

15.3 CO+OH → CO2+H 3.75·10
-1414

·(T/298)
1.55

·exp(402/T) 52 

16.3 HCO+H+M → CH2O+M 3.8·10
-24

·T
-2.57

·exp(-214.2/T) 53 

17.3 CH3+OH → s-CH2+H2O 3.33·10
-11

·exp(-277.1/T) 49 

18.3 CH3+HCO → CO+CH4 8.3·10
-11 

49 

19.3 CH3+HCO → CH3CHO 3·10
-11 

54 

20.3 CH3+CH3 → C2H6 1.62·10
-10

·(T/298)
-1.2

·exp(-295/T) 55 

21.3 CH2O+H → HCO+H2 3.65·10
-16

·T
1.77

·exp (-1511.5/T) 49 

22.3 s-CH2+M → t-CH2+M 1·10
-11 

49 

23.3 C2H4+OH+M → C2H4OH+M 1·10
-28

·(T/298)
-0.8 

56 

24.3 C2H5+H → C2H6 5·10
-11 

49 

25.3 CH+H2O → CH2O+H 1.95·10
-9

·T
-0.75 

49 

26.3 CH+CH2O → CH2CHO 1.6·10
-10

·exp(-258.5/T) 49 

27.3 CH+C2H6 → C2H4+CH3 1.3·10
-10 

49 

28.3 CH+C2H6 → C3H6+H 3·10
-11 

49 

29.3 CH2CHO+H → CH3+HCO 8.33·10
-11 

49 

30.3 CH2OH+H → CH2O+H2 5·10
-11 

57 

31.3 CH2OH+H → CH3+OH 1.67·10
-11 

49 

32.3 CH3CHO+OH → CH2CHO+H2O 2.9·10
-19

·T
2.4

·exp(-407.5/T) 49 

33.3 C2H4OH+M → C2H4+OH+M 1·10
-13 

49 

34.3 CH3CHOH+H → C2H4+H2O 5·10
-11 

49 

35.3 CH3CHOH+H → CH3+CH2OH 5·10
-11 

49 

36.3 CH3CHOH+H → CH3CHO+H2 3.32·10
-11 

58 

37.3 CH2OH+CH3 → CH4+CH2O 4·10
-12 

59 

38.3 CH3+H+M → CH4+M 3.52·10
-32

·T
-0.63

·exp(-192.5/T) 60 

39.3 CH2OH+HCO → CH3OH+CO 2·10
-10 

59 

40.3 CH2CHO+CH3 → C2H5+CO+H 8.2·10
-10

·T
-0.5 

49 
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41.3 CH3+OH+M → CH3OH+M 3.69·10
-29

·exp(1280/T) 61 

42.3 CH2OH+CH2OH → CH3OH+CH2O 8·10
-12 

59 

43.3 CH3OH+OH → CH2OH+H2O 4.35·10
-19

·T
2.182

·exp(672/T) 49 

44.3 CH3OH+OH → CH3O+H2O 4.4·10
-18

·T
2.056

·exp(-458/T) 49 

45.3 CH3OH+C2H → CH3O+C2H2 5·10
-12 

59 

46.3 CH3OH+C2H → CH2OH+C2H2 1·10
-11 

59 

47.3 CH2O+OH → HCO+H2O 1·10
-11 

56 

 

Згідно з експериментальними даними, основні компоненти газової 

суміші на виході з плазмового реактора це - H2 ,CO, CH4, C2H6, C3H8 та C4H10. 

Тому для цих компонентів було виконано аналіз чутливості. Для цього 

значення константи швидкості для реакцій наведених у таблиці 2.3 та таблиці 

2.2 було збільшено або зменшено в 10 разів.  При цьому визначались нові 

концентрації цих елементів. Логарифмічна чутливість [62] при цьому 

визначалась як 





















k

k

Conc

Conc

pS
'

log

'
log

        (2.8) 

У цьому рівнянні k' та k – нове та старе значення константи швидкості, Conc' 

та Conc – відповідно, значення концентрацій. На рис. 2.5-2.6 зображено 

значення pS для найважливіших електронно-молекулярних та хімічних 

реакцій, які відповідають за генерацію зазначених вище компонент. Верхня 

позначка відповідає збільшенню константи швидкості, а нижня відповідно 

зменшенню. Електричне поле при розрахунку було прийнято рівним 

10 кВ/см, концентрація етанолу в розчині становить 99.5%, а розрядна 

напруга становить 500 В. Видно, що найбільший вплив на концентрацію 

компонент мають реакції дисоціації їх електронним ударом. Значення pS для 

цих реакцій мають найбільше значення серед усіх реакцій. Тим не менш, 

тільки концентрації CH4 і C2H6 мають сильну залежність від реакцій 

дисоціації етанолу (R4.2)-(R8.2). Чутливість [H2] і [СО] до реакції (R4.2)-

(R8.2) не перевищує 0.05. Важливо відзначити, що [H2], [CH4], [C2H6] 

залежить від дисоціації води електронним ударом. Для того щоб розірвати  
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O-H зв'язок в H2O потрібно лише 7 еВ. У той же час, необхідно близько 7.82 

еВ для того, щоб розірвати О-Н зв'язок в C2H5OH. Таким чином, при 

наявності води в суміші зростає швидкість генерації атомів водню. 

 

Рис. 2.5. Чутливість концентрацій H2 (а), CO (б), СН4 (с) і C2H6 (г) до 

швидкостей електронно-молекулярних реакцій. 
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Рис. 2.6. Чутливість концентрацій H2 (а), CO (б), CH4 (C) і C2H6 (г) до 

швидкостей хімічних реакцій. 

 

Як зазначалось раніше, для тестування запропонованої моделі 

кінетичного механізму був обраний експеримент [19]. Моделювання 

показало, що найкраще узгодження з експериментальними даними 

досягається при напруженості електричного поля Е = 10 кВ/см і зовнішньому 

радіусі області розряду R = 0.2 см. Тому подальші розрахунки були виконані 

тільки для цих значень. На рис. 2.7 показано, що концентрація Н2 не залежить 

істотно від Е, хоча концентрації інших компонентів зменшуються при 

збільшенні значення напруженості електричного поля. 
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Рис. 2.7. Розраховані залежності концентрацій основних компонентів газової 

суміші від напруженості електричного поля. 

 

Згідно з результатами моделювання можна зробити висновок, що 

процес термічної дисоціації етанолу 

C2H5OH + M → CH3 + CH2OH + M    (2.9) 

є неефективним процесом у нерівноважній плазмі жевріючого розряду. 

Розрахунки показали, що температура газу в області плазми становить 

≈400 К. Згідно з механізмом [63], співвідношення між константами 

швидкості (2.9) при температурі 1000 К і 400 К становить близько 10
30

. 

Таким чином, термічна дисоціація основних компонентів не генерує 

ефективно активні частинки (атоми і радикали) в жевріючому розряді. У 

нерівноважній плазмі основним джерелом цих компонентів є непружні 

електронно-молекулярні реакції. Проте, коли концентрації активних 

компонентів досягають високих значень, починаються ланцюгові реакції, що 

призводять до додаткового утворення активних радикалів. 

Теплову дисоціацію радикалів вуглеводнів можна виключити з схеми 

реакції. Такі процеси не впливають істотно на концентрацію радикалів та 

стабільних компонентів. Розглянемо, наприклад, наступну реакція: 
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С2Н5 + М → С2Н4 + Н + М.     (2.10) 

Для цього процесу маємо наступне співвідношення констант швидкості за 

різних значень температури: 

1610
)K400(

)K1000(


k

k
. 

Видно, що швидкість цієї реакції невелика у неравновіжній плазмі, де 

температура газової суміші невелика. 

На рис. 2.8 показано порівняння результатів моделювання та 

експериментальних даних отриманих в [19], для залежності концентрації H2, 

CO, CH4 і C2H6 від напруги U розряду, коли вольфрамовий електрод виступав 

в якості катода. У використаній моделі зміна полярності електродів 

призводить лише до зміни потужності розряду в рівнянні (2.2). Видно, що 

розраховані та експериментально отримані значення, а також їх поведінка в 

цілому співпадають. Таким чином, можна зробити висновок, що розроблена 

модель кінетичного механізму добре описує плазмохімічні процеси у 

нерівноважній плазмі жевріючого розряду в суміші етанолу та аргону. 

 

Рис. 2.8. Залежність концентрацій (е - експериментальна, о - обчислена) від 

напруги розряду для 99.5% розчину етанолу. 
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Результати моделювання показують, що основними продуктами 

розкладання етанолу є H2 і ацетальдегід (CH3CHO). Вихід цих продуктів 

можна визначити як 
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В експериментах [19] будо отримано, що Y(H2) = 23.8% і Y(СН3СНО) = 

81.9% при U = 1000 В. На рис. 2.9 показано розраховані залежності Y(H2) і 

Y(СН3СНО) від напруги U. Видно, що Y(H2) = 32.8% і Y(СН3СНО) = 82.0%, 

тобто ці значення узгоджуються з результатами експериментів. Крім того, 

розраховані криві добре описують експериментальні залежності [19]. 

 

Рис. 2.9. Розрахований вихід СН3СНО і Н2 при різних значеннях напруги 

розряду при 99.5%-вій концентрації етанолу в розчині. 

 

Аналіз чутливості, наведений на рис. 2.5, показує, що найбільш 

важливі процеси генерації молекулярного водню є рекомбінації двох атомів 

водню (R13.3) і взаємодія формальдегіду і H (R21.3). Тим не менш, обидві 
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реакції мають істотний вплив на концентрацію H2 тільки в момент часу t > 

0.5 мс, коли темпи зростання [H2] зменшуються (рис. 2.10). Під час t ≈ 0.5-

0.8 мкс після початку пробою (цей час залежить від початкових умов) 

молекулярний водень утворюється в основному в реакції взаємодії етанолу і 

атому Н (R2.3) і (R3.3). Ці процеси також призводять до утворення двох 

ізомерних радикалів C2H5O, CH3CHOH і CH3CH2O. Ці активні компоненти є 

основними джерелами ацетальдегіду. Перший радикал втрачає атом Н із О-Н 

зв'язку в (R48.2), а другий радикал втрачає H із зв'язку С-Н в (R51.2). 

Чутливість [H2] для процесів (R2.3) і (R3.3) таблиці 2.3 дорівнює ≈ 10
-5

-10
-3

. 

Пізніше, коли t ≈ 1 мкс - 0.5 мс, молекулярний водень генерується в 

двох паралельних каналах (R36.3) і (R30.3) (pS ≈ 0.01 та pS ≈ 0.06, 

відповідно). На цьому інтервалі часів концентрації інших компонентів 

досягають значень, достатніх для розгалуження реакцій. Процес (R36.3) є 

взаємодією радикала CH3CHOH з атомом Н і процес (R30.3) є взаємодією 

радикала СН2ОН з ним же. Останній компонент формується з етанолу в 

(R8.2). 

Рис. 2.6(а) показує, що концентрація H2 найбільш чутлива до реакцій за 

участю атомів водню. Основним джерелом цих атомів є дисоціація етанолу 

електронним ударом. При t > 0.4 мс концентрація етанолу різко зменшується 

(рис. 2.10(а)), і на перше місце виходять інші канали генерації H, а саме – 

дисоціація Н2 (R10.2) і дисоціація Н2О (R3.2). 
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Рис. 2.10. Залежність концентрацій стабільних (а) та активних компонентів 

(б) газової суміші від часу. 

 

На доданок до цих процесів, електронно-молекулярна дисоціація інших 

вуглеводнів, які утворюються під час розряду, також сприяє збільшенню [H]. 

Такі процеси призводять до появи максимумів на кривих для концентрацій 

CH4, C2H6 та інших (рис. 2.10). 

Також має сенс розглянути основні канали генерації формальдегіду, 

оскільки цей компонент також сприяє генерації H2. Радикали CH2OH і 

CH3CH2O генеруються з етанолу в процесі його дисоціації електронним 

ударом. Таким чином, на початку розряду генерація CH2O йде за участю 

СН2ОН і СН3СН2O в (R36.2) і (R50.2). Водночас, основним каналом розпаду 

CH2O є його дисоціація електронним ударом (R22.2). При t ≈ 10 нс-0.4 мс 

формальдегід утворюється в основному в процесі взаємодії СН2ОН та Н 

(R30.3). Домінуюча реакція розпаду CH2O в цей проміжок часу – реакція 

його взаємодії з радикалом ОН (R47.3). Тим не менш, спостерігається 

постійне зростання [CH2O]. Таким чином, швидкість (R30.3) вище, ніж 

швидкість (R47.3). Коли t ≈ 0.02 с концентрація формальдегіду досягає 

максимуму і починається її зниження. Тоді основні канали генерації та 

розпаду CH2O – це (R16.3) і (R47.3), відповідно. Оскільки, швидкості обох 

процесів залежать від [H] то співвідношення між швидкостями реакцій 
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(R16.3) і (R47.3) залежить тільки від співвідношення констант швидкості 

k(47.3)/k(16.3) і [HCO]/[CH2O]. Співвідношення [CH2O]/[HCO] ~ 200 (див 

рис. 2.10(б)) і k(47.3)/k(16.3) ~ 1.7. Крім того, рис. 2.10(б) показує, що 

положення максимумів [CH2O] і [HCO] збігаються. Таким чином, зростання 

концентрації формальдегіду обумовлено процесом (R47.3). 

Процеси генерації та розпаду метану можна описати у такій 

послідовності. На початку розряду метан генерується в реакції (R11.3). Тим 

не менш, вклад (R11.3) в генерацію CH4 набагато менший, ніж внесок (R2.3) і 

(R3.3) в H2. При t > 1 нс основні джерела CH4 – це дві реакції (R37.3) і (R38.3) 

з приблизно порівнянними швидкостями. Коли t > 0.1 мс концентрації 

СН2ОН і CH3 починають зменшуватися [рис. 2.10(б)], генерація метану йде 

через реакцію (R18.3). Рис. 2.10(б) показує, що збільшення концентрації 

радикалів HCO триває в період t > 0.1 мс. Крім того, рис. 2.6(с) показує, що 

концентрація метану є найбільш чутливою до швидкості реакції (R18.3) (рS ≈ 

2.08). Також, з рис. 2.6(с) можна зробити висновок, що концентрація метану 

залежить від константи швидкості процесів (R20.3) і (R24.3). Ці реакції 

ведуть до зменшення концентрації активних компонентів, таких як CH3, H і 

C2H5, що веде к обриву ланцюгових реакції і формуванню стабільного C2H6. 

Реакції (R20.3) і (R24.3) є двома основними каналами генерації етану. Їх 

швидкості майже рівні протягом всього розряду. 

Іншим важливим компонентом газової суміші є окис вуглецю СО. 

Рис. 2.5(с) та рис. 2.6(с) показують, що [CO] залежить від швидкості реакцій 

між активними Н, ОН і СН3 та стабільними компонентами (формальдегід і 

ацетальдегід). На початковому етапі (перші 100 нс після початку розряду) CO 

генерується з СН2О в електронно-молекулярній реакції (R23.2). Пізніше, 

коли починаються ланцюгові реакції, СО утворюється в реакціях (R39.3) і 

(R40.3). На заключному етапі основним каналом генерації CO є процес 

(R43.2). Однак, у цей проміжок часу [CO] знижується [рис.2.9(а)], тобто 

процеси розпаду є домінуючими. Основні реакції серед них (R14.3) і (R15.3). 

Реакція (R14.3) призводить до генерації активного радикалу НСО, який 
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пізніше перетворюється на метан. Реакція (R15.3) є основним процесом 

утворення вуглекислого газу. 

При моделюванні було отримано, що важливим проміжним 

компонентом у нерівноважній плазмі жевріючого розряду на суміші 

етанол/аргон є метанол. За певних умов CH3OH сприяє утворенню 

молекулярного водню. Крім того, метанол обмежує утворення CH2OH, який 

важливий у реакціях синтезу та розпаду H2 та C2H6. Після початку розряду 

основним джерелом CH3OH є рекомбінація радикалів CH3 і OH в реакції 

(R41.3). Але при t > 1 мкс процес (R39.3) більш істотно впливає на [CH3OH] у 

порівнянні з (R41.3). Рис. 2.10(а) показує, що при t > 1 мс [CH3OH] 

знижується. Основні процеси, відповідальні за зниження [CH3OH], – це 

дисоціація метанолу електронним ударом (R37.2) і (R38.2). При t > 10
-2

 c 

процеси (R45.3) і (R46.3) стають домінуючими. За певних умов додатковий 

молекулярний водень може бути вироблено з метанолу у двох реакціях: 

CH3OH + H → CH3O + H2      (2.13) 

CH3OH + H → CH2OH + H2      (2.14) 

Рис. 2.6 (а-д) показує, що концентрації всіх розглянутих елементів чутливі до 

процесів (R16.3) і (R21.3). Перший процес призводить до зниження [HCO] і 

[H]. Другий процес – це реакція між формальдегідом і Н. Як було показано, 

компоненти НСО, H і CH2O є важливими компонентами для генерації H2,CO, 

CH4 і C2H6. 

 

Висновки до розділу 2 

 

В даному розділі було розроблено модель кінетичного механізму 

конверсії етанолу в нерівноважній плазмі жевріючого розряду. В основу було 

покладено механізм горіння етанолу, який було раніше розроблено в групі 

університету San Diego [47]. Щоб описувати плазмохімічні реакції в 

низькотемпературній області запропоновану модель було розширено 

електронно-молекулярними реакціями та реакціями за участю активних 
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атомів і радикалів, які важливі за низьких температур. Для її  тестування було 

обрано експеримент докладно описаний в роботі [19]. 

1. Результати моделювання показали, що концентрації головних 

компонентів газової суміші (молекулярного водню, оксиду вуглецю, метану, 

етану і ацетальдегіду) знаходяться в добрій згоді з результатами 

експериментів. Це дозволяє зробити висновок, що розроблена модель 

кінетичного механізму добре описує плазмову кінетику в нерівноважній 

плазмі жевріючого розряду в етанолі. Тому вона може використовуватись 

при моделюванні електричних розрядів, температура газу в яких суттєво не 

відрізняється від кімнатної. 

2. 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 

формальдегіду, генерація Н2 здійснюється в процесах між цими 

компонентами і Н. Крім того, були встановлені домінуючі процеси при 

утворенні інших компонентів газової суміші. Також було виконано аналіз 

чутливості основних елементів до швидкостей електронно-молекулярних та 

хімічних реакцій. Цей аналіз дозволив обчислити вклад цих процесів в 

генерацію чи розпад потрібного компонента. 

3. Порівняння результатів кінетичного моделювання з результатами 

DFT аналізу [36] показало, що останній коректно описує головні канали 

утворення молекул на заключній стадії розряду. У той же час, цей аналіз не 

дозволяє встановити процеси, відповідальні за утворення молекул на 

початковій стадії розряду. Тому він не може використовуватись для 

детального аналізу динаміки концентрацій продуктів плазмохімічних 

реакцій. 
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РОЗДІЛ 3 

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО 

ВИПРОМІНЮВАЧА НА МОЛЕКУЛАХ ЕТАНОЛУ 

 

Останнім часом підвищився інтерес до використання 

ультрафіолетового випромінювання в медицині та інших галузях науки і 

техніки. Ультрафіолетове випромінювання (УФ) - це електромагнітне 

випромінювання, що займає діапазон між фіолетовою межею видимого та 

рентгенівського випромінювання (довжина хвилі 10-400 нм). 

Ультрафіолетове випромінювання широко використовується у 

медицині як знезаражувальний та бактерицидний засіб. Тому виникає 

потреба у штучному джерелі УФ випромінювання. 

В якості  штучного джерела УФ випромінювання може виступати 

розжарене тіло. Але ККД такого джерела невелике тому що матеріал джерела 

потрібно розжарювати до великих температур. Це приводить до теплової 

руйнації матеріалу розжареного тіла. Іншим шляхом є використання ламп на 

основі електричного розряду в газах або парах речовини. Найбільш 

поширеними лампами такого типу є ртутні. Генерація УФ випромінювання в 

таких лампах відбувається в дуговому або жевріючому розряді у парах ртуті. 

В залежності від технічного виконання – це лампи низького (<100 Па), 

високого (100 кПа) та надвисокого (1 МПа) тиску. Хоча ці лампи мають 

досить великий ККД, їх виробництво та утилізація є екологічно небезпечним 

процесом. Тому протягом останнього десятиріччя з'явилось багато робіт 

присвячених пошуку інших робочих середовищ для генерації спонтанного 

некогерентного УФ випромінювання [64,65]. До таких речовин відносять 

ексимери, ексиплекси та галогени. Але випромінювачі на основі цих речовин 

є недовговічними (близько 1000 годин). Тому пошук оптимального хімічного 

складу робочої речовини, яка була б стійкою та екологічно безпечною, є 

актуальною задачею. 
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Можливим шляхом вирішення цієї проблеми є використання 

гідроксильного радикала ОН, який пропонується отримувати в жевріючому 

розряді у парах води. Наприклад, в [66] було показано, що за певних умов 

світловіддача позитивного стовпа розряду в суміші інертного газу з 

гідроксилом наближається до світловіддачі ртутного розряду. Найбільш 

інтенсивні смуги випромінювання радикалів ОН відповідають C → A і B → 

X переходам, які знаходяться у вакуумній УФ області спектра, а також УФ 

переходу A → X з максимумом інтенсивності в спектральній області 306-

325 нм. 

У [67] було запропоновано отримувати гідроксильні радикали ОН в 

жевріючому розряді у суміші парів етанолу та води. Використання етанолу 

призводить до того, що крім ОН в УФ області випромінюють радикали СН і 

молекули СО. Тим не менш, детальний аналіз кінетики, яка протікає під час 

розряду, та доцільність переходу від води до етанолу не було проаналізовано 

у цитованій роботі. Саме цьому аналізу присвячений Розділ 3 даної 

дисертаційної роботи. 

Модель кінетичного механізму конверсії етанолу в нерівноважній 

плазмі, запропонована у другому розділі, дозволяє досліджувати динаміку 

концентрацій води, етанолу та компонентів, що напрацьовуються під час 

розряду. Це дозволяє спрогнозувати термін дії та деякі параметри УФ 

випромінювачів на основі цих речовин. 

 

3.1 Чисельна модель для розрахунку плазмової кінетики 

 

Для тестування запропонованої моделі були обрані умови 

експерименту описаного в [67]. Результат розрахунків дозволяє зробити 

висновок щодо доцільності використання такого УФ випромінювача. 

На рис. 3.1 зображено схему УФ випромінювача використаного в 

експерименті. Розряд підпалювався та горів у кварцовій трубці (1) довжиною 

20 см і внутрішнім діаметром 12 мм. З обох сторін вона була герметично 
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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. 

 

Рис. 3.1. Схематичне зображення УФ випромінювача. 

 

Для спостереження та зняття характеристик УФ випромінювання 

використовувались кварцові вікна (3). Розряд мав імпульсно-періодичний 

характер. Для його створення використовувався імпульсний генератор. 

Генератор складався з накопичувального конденсатора (С=1650 пФ) та 

тиратрону ТГИ1-2000/35. Цей тиратрон виконував роль комутатора, який 

періодично розряджав конденсатор на розрядний проміжок. Типова 

тривалість розрядних імпульсів становила ≈ 0.5 мкс з частотою чергування 

5 кГц. Напруга, до якої заряджався накопичувальний конденсатор, становила 

1-10 кВ. 

Для моделювання в якості робочої речовини було обрано суміш парів 

води (4%) та етанолу (96%), яка знаходилась під тиском 133.3 Па. 

У моделі були зроблені наступні припущення: 

1) Електрична потужність, що вводилася в розряд, усереднювалась по 

всьому розрядному об'єму. Останній дорівнює об'єму циліндра з радіусом 

0.6 см (радіус кварцової трубки) і висотою 20 см (відстань між електродами). 
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2) Електричне поле в розряді було однорідним і не змінювалося з 

часом. Поле пробою було прийнято рівним полю пробою парів води [1] при 

даній температурі і тиску. При тиску 133.3 Па воно становило ≈ 40 В/см. 

3) Плазма в області розряду була однорідною. 

4) Температура газу вважалась сталою і рівною 300 К. 

Для чисельного моделювання плазмохімічних процесів розв'язувалася 

наступна система кінетичних рівнянь: 
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...      (3.1) 

lji
NNN ,, - концентрації молекул і радикалів, 

imlij
kk , - константи швидкостей 

хімічних процесів за участю i-ої компоненти. Швидкості електронно-

молекулярних реакцій визначалися з рівняння: 
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Швидкість електронно-молекулярної реакції залежить від потужності, 

яку вкладують у розряд, ФРЕЕ та перерізу пружних і не пружних 

електронно-молекулярних процесів (див. 2.3-2.4). Для обчислення ФРЕЕ 

використовувалося кінетичне рівняння Больцмана у двочленному 

наближенні (дивіться Розділ 2). Процеси, які бралися до уваги при 

розрахунку ФРЕЕ, наведені у Таблиці 3.1. Це процеси дисоціації та 

рекомбінації етанолу і води. Також до уваги приймалися процеси збудження 

електронно-коливальних і обертальних рівнів H2O. 

Таблиця 3.1 

Реакції, що враховувались при обчисленні ФРЕЕ 

№ Процес 

Максимальне 

значення 

перерізу, ×10
16

 

см
2
 

Посилання 

1.1 H2O + e → H2O((100)+(010)) + e 2.32 42 

2.1 H2O + e → H2O(010) + e 1.805 42 
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3.1 H2O + e → OH + H + e 1.01 42 

4.1 H2O + e → H2O
+
 + 2e 1.31 42 

5.1 H2O + e → H2O(J = 0-0) + e 48153 42 

6.1 H2O + e → H2O(J = 0-1) + e 2252 42 

7.1 H2O + e → H2O(J = 0-2) + e 42.71 42 

8.1 H2O + e → H2O(J = 0-3) + e 7.069 42 

9.1 C2H5OH + e → CH3 + CH2OH + e 1.92 - 

10.1 C2H5OH + e → C2H5 + OH + e 1.92 - 

11.1 C2H5OH + e → CH3CHOH + H + e 1.92 - 

12.1 C2H5OH + e → C2H4OH + H + e 1.92 - 

13.1 C2H5OH + e → CH3CH2O + H + e 1.92 - 

14.1 C2H5OH + e → C2H5OH
+
 + 2e 1.59 42 

 

Для того, щоб врахувати імпульсний характер розряду робилось 

наступне припущення. На інтервалі між послідовними розрядами швидкості 

Sei покладались рівними нулю. Фактично це означає, що між розрядами у 

розрядному проміжку немає вільних електронів. Таке наближення має сенс, 

якщо час рекомбінації електронів набагато менший за інтервал між 

імпульсами. У даному випадку ця умова виконується. Час повної 

рекомбінації плазми за даних умов становить приблизно 10
-5

 с, а проміжок 

між імпульсами складає приблизно 2×10
-4

 с. Тому в інтервалі між імпульсами 

система (3.1) розв'язується тільки з урахуванням хімічних перетворень. Їх 

описують другий і третій доданок в рівнянні (3.1). В час, коли розряд горить 

(0.5×10
-6

 с), рівняння (3.1) розв'язується з урахуванням електронно-

молекулярних реакцій. 

При розв'язанні системи (3.1) була обрана модель кінетичного 

механізму [16], що складається з 30 компонентів газової суміші та 173 

реакцій (130 хімічних і 43 електронно-молекулярних реакцій). В якості 

третього тіла, що бере участь в реакціях дисоціації і рекомбінації, були 

обрані молекули етанолу і води з урахуванням відповідних поправок. 
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3.2 Результати чисельного моделювання 

 

В моделі розглядалися три основні канали дисоціації етанолу 

електронним ударом: 

С2Н5ОН + е → С2Н5 + ОН + е,     (3.3) 

С2Н5ОН + е → С2Н5O + Н + е,     (3.4) 

С2Н5ОН + е → СН2ОН + СН3 + е,     (3.5) 

та канал дисоціації води: 

Н2О + е → ОН + Н + е        (3.6) 

Енергія дисоціації Н2О (7 eВ) менша за енергію дисоціації етанолу      

(> 7.4 eВ). Однак, оскільки концентрація С2Н5ОН істотно перевищує 

концентрацію Н2О, головним джерелом гідроксильного радикала є процес 

(3.3). Крім того, серед процесів дисоціації найменший поріг має реакція (3.3). 

Тому цей процес протікає з найвищою швидкістю. 

 
Рис. 3.2. Функція розподілу електронів по енергіях в різні моменти часу. 
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Збільшення концентрації Н2О з плином часу призводить до істотної 

зміни ФРЕЕ. На рис. 3.2 показані ФРЕЕ в різні моменти часу. Видно, що 

збільшення частки пари води в суміші призводить до збільшення кількості 

електронів, енергія яких перевищує 10 еВ. Це пов'язано з тим, що поріг 

іонізації Н2О (13.5 еВ, [68]) більше порога іонізації С2Н5ОН (10.25 еВ [68]), а 

перетин іонізації в максимумі Н2О (≈1.31×10
-16

 cм
2
) нижче перерізу С2Н5ОН 

(≈1.6×10
-16 

cм
2
). Така поведінка ФРЕЕ призводить до збільшення швидкостей 

електронно-молекулярних реакцій. 

Зворотність роботи лампи на суміші етанолу та води повинна 

забезпечуватись реакціями рекомбінації, що призводять до відновлення 

молекул вихідних речовин. Ці реакції повинні мати головний вплив на 

концентрації атомів і радикалів між послідовними розрядами. В цей час їх 

напрацювання в реакціях електронно-молекулярної дисоціації припиняється. 

Взаємодія активних радикалів С2Н5 і ОН, СН2ОН і СН3 повинна 

відновлювати молекули етанолу, а взаємодія Н і ОН повинна відновлювати 

молекули води. Проте, як показали результати моделювання, зазначені 

реакції рекомбінації не призводять до повного відновлення С2Н5ОН. 

На рис. 3.3 показано, що концентрація етанолу зменшується з часом, а 

концентрація води – навпаки, збільшується. Це пов'язано з тим, що активні 

радикали, що утворюються безпосередньо при дисоціації етанолу в (3.3)-

(3.5), реагують один з одним, приводячи до утворення стійких вуглеводнів 

СН4, С2Н4, С2Н6, С2Н2 та інших. Енергії дисоціації більшості таких молекул 
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перевершують енергії дисоціації С2Н5ОН . Наприклад, енергія дисоціації CH4 

складає 4.3 еВ, C2H4 – 14.7 еВ, С2H6 – 7.66 еВ, а C2H2 – 19.95 еВ. Тому 

концентрації С2Н5, СН2ОН і СН3 зменшуються від імпульсу до імпульсу. Це 

призводить до того , що швидкість реакції рекомбінації між Н і ОН, в якій 

утворюється Н2О, вище швидкості рекомбінації між С2Н5 і ОН, в якій 

утворюється етанол. Оскільки Н і ОН також генеруються з етанолу, їх 

рекомбінація між собою та іншими вуглеводневими радикалами призводить 

до незворотної конверсії С2Н5ОН в легкі вуглеводні і воду. Важливо 

відзначити, що молекули етанолу і води містять по одному атому кисню. 

Тому, якщо б не відбувалося утворення СО і СО2, весь етанол повинен був би 

повністю перетворитися на воду. Однак це не можливо через утворення 

оксидів вуглецю. У зв'язку з цим виглядає економічно невигідним 

використання С2Н5ОН для отримання гідроксильних радикалів ОН, які 

можуть бути отримані у жевріючому розряді на парах чистої води. 

 
 

Рис. 3.3. Динаміка концентрації парів етанолу і води. 
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На рис. 3.4 наведена динаміка концентрацій компонентів, які 

випромінюють в УФ області. Результати моделювання показали, що 

концентрація ОН збільшується під час розрядного імпульсу і зменшується 

між послідовними імпульсами. Це пов’язано з тим, що ОН генерується у 

плазмі розряду шляхом дисоціації етанолу та води електронним ударом, а під 

час проміжку між розрядами він рекомбінує і його концентрація 

зменшується. Також було отримано, що, починаючи з 18 с, концентрація 

етанолу падає, а концентрація води зростає настільки, що головним 

джерелом ОН стає дисоціація Н2О (3.6). 

 

Рис. 3.4. Динаміка концентрацій СО, СН і ОН. 

 

Далі, припускаючи, що всі радикали ОН знаходяться у збудженому 

стані, що приводить до випромінювання на довжині хвилі 306.7 нм, можна 

оцінити потужність випромінювання. 

Концентрація ОН складає приблизно 10
11

 см
-3

. Якщо прийняти до 

уваги, що константа швидкості реакції спонтанного випромінювання 
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радикала ОН дорівнює 61026.1 k с
-1

, динаміку зміни концентрації ОН 

можна описати рівнянням: 

kt

OHOH

OH

OH
enn

dt

dn
nk  0       (3.7) 

де 
OH

n0  - це концентрація радикалів ОН наприкінці одного розрядного 

імпульсу. 

Оцінимо час, за який концентрація збуджених радикалів ОН 

зменшиться у 1000 разів: 

 
с1076.5

1026.1

001.0ln 6

6




t         (3.8) 

Цей час більший ніж тривалість імпульсу, але менший ніж час між ними. 

Тому можна зробити припущення, що за час імпульсу збуджені радикали ОН 

утворюються, а в проміжку між ними випромінюється основна частина 

енергії випромінювання. 

Для початку оцінимо кількість імпульсів і енергію, яка випромінюється 

за один імпульс. Кількість імпульсів дорівнює Ni = 5×10
3
. 

Кількість енергії, що вивільняється з одного кубічного сантиметра 

дорівнює: 

Дж1048.61062.6108.9101 8341411   hvnE
OHП

  (3.9) 

Енергія, яка випромінюється з усього об'єму, дорівнює: 

Дж1046.16.014.3201048.6 628   VEE
П

    (3.10) 

Енергія, яка випромінюється за секунду, дорівнює  потужності 

випромінювання: 
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ВтEW 007.01051046.1102 363  

     (3.11) 

Це значення задовільно узгоджується з експериментальними даними 

(60 мВт), які наведено в [67]. 
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Висновки до розділу 3 

 

Вперше теоретично проаналізовано можливість створення 

ультрафіолетових випромінювачів на гідроксильних радикалах, які 

пропонується одержувати у жевріючому розряді, що горить в 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. Отримана при моделюванні потужність УФ випромінювання 

задовільно узгоджується з експериментальною. 

Показано, що такі лампи мають обмежений ресурс роботи та їх 

використання виглядає недоцільним. Це визвано незворотною конверсією 

етанолу в стійкі вуглеводні та воду. 
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РОЗДІЛ 4 

ОТРИМАННЯ СИНТЕЗ-ГАЗУ З ЕТАНОЛУ В РОЗРЯДІ ТИПУ 

“ТОРНАДО” 

 

Син-газ (суміш оксиду вуглецю СО і водню Н2) є важливим проміжним 

продуктом для синтезу різних хімічних речовин, таких як аміак, метанол, 

газолін, дизельне паливо та інші [69]. При цьому для отримання різних 

речовин потрібне різне співвідношення Н2/СО. 

Існує багато методів отримання син-газу: обробка твердого палива 

перегрітою водяною парою, часткове окислення природного газу, термічне 

розкладання деревини, конверсія різних вуглеводневих палив в плазмі 

електричних розрядів різного типу [11]. В даний час головним джерелом син-

газу є природний газ метан [69]. Проте, у зв'язку з виснаженням запасів 

останнього, ведуться пошуки альтернативних джерел, які давали б високий 

вихід син-газу з контрольованим відношенням Н2/СО. У роботі [70] було 

запропоновано в якості альтернативи парової конверсії метану 

використовувати плазмову конверсію етилового спирту С2Н5ОН для 

отримання син-газу. Вибір етанолу пов'язаний з тим, що він відноситься до 

поновлюваного палива, яке може бути отримане з біомаси або промислових 

відходів. В якості реактора, в якому пропонується здійснювати конверсію 

етанолу, виступає реактор типу "торнадо" [16,33,71-72,]. Плазма 

електричного розряду в такому реакторі є проміжною між нерівноважною і 

рівноважною. З одного боку, це пов'язано з тим, що середня енергія 

електронів в такій плазмі залишається близькою 1-2 еВ, а їх функція 

розподілу залишається нерівноважною, що характерно для нерівноважної 

плазми. Це дозволяє ефективно збуджувати коливання молекул газу та 

ефективніше здійснювати дисоціацію молекул електронним ударом. З іншого 

боку, температура газу в такій плазмі може досягати 1000-1500 К за рахунок 
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хімічних перетворень етанолу та інших вуглеводнів, утворених в 

плазмохімічних реакціях. Висока температура газової суміші дозволяє 

збільшувати концентрацію Н2 за рахунок конверсії вуглеводнів, які 

утворюються в розряді. Крім того, оскільки на виході з розряду температура 

газової суміші залишається високою, ефективна конверсія йде в області 

розташованій за межами розряду. 

Істотним недоліком є неможливість контролювати співвідношення 

Н2/СО при отриманні син-газу з чистого етанолу. Тому пропонується 

здійснювати конверсію суміші етанолу та оксиду вуглецю СО2. 

Стехіометричне рівняння 

С2Н5ОН + СО2 → 3Н2 + 3СО (ΔH = 297.31 кДж/моль) (4.1) 

показує, що додавання в суміш СО2 дозволяє в два рази зменшити витрати 

етанолу, оскільки атоми вуглецю присутні в СО2. Крім того, змінюючи 

початкове відношення концентрацій С2Н5ОН і СО2, можна отримувати син-

газ з різним відношенням Н2/СО. 

Модель кінетичного механізму, розроблена у розділах 2 і 3 даної 

дисертаційної роботи, добре описує кінетику конверсії етанолу в 

нерівноважній плазмі. Тому вона буде використаний для дослідження 

залежності відношення Н2/СО від параметрів розряду, температури газу і 

концентрації СО2. Особливістю цієї роботи є додавання СО2 в робочу суміш. 

Тому особливу увагу було надано реакціям, на перебіг яких впливає 

зростання концентрації СО2. 

 

4.1 Експериментальна установка  

 

На рис. 4.1 зображена схема експериментальної установки [73]. 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 як в 
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якості анода, так і в якості катода. Роль другого електрода виконує верхній 

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

 

Рис. 4.1. Схема експериментальної установки [73]. 

 

Високовольтний блок живлення (БЖ) має вольтметр  і амперметр для 

зняття вольт амперних характеристик (ВАХ) розряду. Газ (суміш СО2 і 

повітря) крізь отвір 8 входить по дотичній до стінок кварцової камери. 

Закручуючись, він виходить через центральне сопло 9. 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 

розподільчу камеру 15, де продукти реакції з низькою температурою 
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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. 

До переваг такого типу реактора можна віднести ізольованість від 

атмосфери (повна або часткова). Це дозволяє змінювати склад газу, який 

формує плазмовий факел, а також перешкоджає забрудненню приміщення з 

установкою продуктами реакцій. Також перевагою є відсутність ерозії 

електродів в режимі роботи з рідким катодом. Крім того, для часткової 

підтримки плазми розряду використовується хімічна енергія палива, що 

зменшує витрату електричної енергії. Можливість варіювати склад газу і 

робочої рідини дає можливість впливати на протікання хімічних реакцій в 

системі. 

 

4.2 Модель для дослідження плазмової кінетики 

 

Для вивчення плазмохімічних процесів була використана модель з 

наступними фізичними припущеннями. Газ безперервно прокачувався через 

область розряду, яка представляла з себе циліндр з висотою, що дорівнює 

відстані між поверхнею рідини і верхнім електродом, та радіусом R. Остання 

величина в розглянутій моделі виступала в якості параметра. Моделювання 

показало, що найкраща згода з експериментальними даними досягається при 

R≈0.5 см. Повний час розрахунку було поділено на три частини: перебування 

газу в області розряду до тих пір, поки концентрації всіх компонентів не 

виходили на стаціонарний рівень. Потім розглядалося "догоряння" суміші в 

факелі, де враховувалася зміна температури газу за рахунок хімічних реакцій. 

Заключною фазою є перебування суміші в камері 13 при кімнатній 

температурі. Важливо відзначити, що перебування газової суміші в третій 

камері не впливає на кінетику і на концентрації речовин. Це пов'язано з тим, 

що активні атоми і радикали зникають з суміші в другій камері, а при 
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кімнатній температурі вони утворюються неефективно. В камері 13 

відбувається конденсування парів води, які утворюються під час конверсії 

етанолу. 

Присутність камери з відсутністю плазми розряду не дозволяє 

застосувати модель, яка була використана у другому та третьому розділі. Це 

пов'язано з тим, що у попередній моделі завжди враховувались електронно-

молекулярні реакції, які характерні для кінетики реакцій в плазмі розряду. 

У моделі були зроблені наступні припущення: 

1) Густина електричної енергії, що вкладається в розряд, постійна по 

об'єму, який займає розряд. 

2) Електричне поле в розряді вважали однорідним і не змінним з часом. 

Значення напруженості електричного поля було прийняте рівним полю 

пробою повітря при даній температурі і тиску. Це припущення є коректним, 

оскільки швидкість прокачування повітря істотно перевищує швидкість 

прокачування СО2. 

3) Плазма в області розряду однорідна. 

4) Оскільки на температуру газу впливають не тільки хімічні процеси, а 

також винос газу та теплообмін з навколишнім середовищем, було проведено 

дослідження кінетики для температур газу в області розряду Т = 520-1300 K. 

У зв'язку з таким інтервалом температури, у моделі кінетичного механізму 

враховується 30 компонентів газової суміші та 173 реакцій (130 хімічних - 

ДОДАТОК 1 і 43 електронно-молекулярних реакцій - ДОДАТОК 2). В  її 

покладено модель механізму конверсії етанолу запропоновану у роботі [16]. 

Ця модель описує конверсію етанолу при відносно великих температурах, 

тому до неї входять реакції термічної дисоціації етанолу та інших 

вуглеводнів. Модель, запропонована у попередніх розділах, описує 

низькотемпературну конверсію етанолу, тому до неї входять лише реакції 

дисоціації електронним ударом і її не можна застосовувати для розгляду цієї 

задачі. 
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У зазначеній схемі плазмохімічних реакцій молекулярний азот 

розглядався тільки в якості третього тіла, а генерація азотовмісних 

компонентів не досліджувалась. Це пов’язано з порівняно малою 

концентрацією цих компонентів відносно основних компонентів. 

Для моделювання плазмохімічних процесів в розряді (кварцова камера 

1 рис. 4.1) чисельно розв'язувалась наступна система кінетичних рівнянь: 

iiilj
lj,

ijl
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jijei

i kNN
V
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NNkNkS

dt

dN


0
...    (4.2) 

де 
lji

NNN ,, - концентрації молекул і радикалів, imlij kk , - константи 

швидкостей хімічних процесів за участю i-ої компоненти. 

Останні три доданка в (4.2) описують безперервне надходження і 

винесення газу з плазми. Член 0

i
N

V

G
 описує надходження молекул первинних 

компонентів (азоту, кисню, СО2, води та етанолу) в область розряду, а 
i

N
V

G
 

та 
i

kN  - винос газу за рахунок прокачування повітря і різниці тисків, 

відповідно. Ці доданки були введені тому, що при високій температурі 

характерний час хімічних реакцій окислення етанолу (10
-3

-10
-2

 с) приблизно 

дорівнює часу проходження газу крізь зону розряду. Тому вже неможливо 

моделювати безперервний розряд послідовністю розрядів малої тривалості, 

як це було зроблено у другому та третьому розділах. 

Швидкості електронно-молекулярних реакцій визначалися з рівняння: 
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де W - це потужність, яка вкладається в розряд, а V - об'єм, який займає 

розряд. У моделі потужність W усереднювалась по всьому об'єму V. Також 

ei
W  - питома потужність, яка витрачається на непружні електронно-

молекулярні процеси з пороговою енергією 
ei
 , 

i
W  - це питома потужність 

пружних електронно-молекулярних процесів. Вони визначаються за 

формулами (2.3) та (2.4), відповідно. В нерівноважній плазмі майже вся 
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енергія йде на електронно-молекулярні реакції, в яких генеруються активні 

радикали OH, H, O та інші. Вони призводять до початку ланцюгових реакцій 

в етанолі, які відбуваються у другий камері. 

Ланцюгові реакції з молекулами етанолу, активними радикалами та 

киснем призводять до збільшення температури. Найшвидшими реакціями 

цього типу є: 

C2H5OH+O→C2H5O+OH (∆H= 6.2 кДж/моль),      

C2H5OH+OН→C2H5O+H2О (∆H= - 65.4 кДж/моль).    

Перша реакція є ендотермічною, а друга екзотермічною. Шляхом порівняння 

їх питомих ентальпій ∆H, можна оцінити середню температуру газу, що 

становить близько 1200 К. Насправді температура газу Т залежить від 

швидкості відкачування газу і теплообміну з навколишнім середовищем, 

тому й досліджується відносно великий діапазон температур. Приблизно за 

10
-2

 с настає баланс між генерацією та розпадом практично усіх компонентів. 

Їх концентрації виходять на стаціонарний рівень, що дозволяє зупинити 

розрахунок в області розряду, та почати досліджувати кінетику у другій 

камері (камера 12, рис. 4.1). 

У другій камері (камера 12, рис. 4.1; далі - піролітична камера) 

відбуваються хімічні реакції за рахунок тепла, яке вивільняється при горінні 

вуглеводнів. Для неї вирішувалася система рівнянь (4.2) з урахуванням 

тільки хімічних перетворень. Це пов'язано с тим, що концентрація електронів 

відносно невелика у цій області, тому електронно-молекулярні реакції мають 

незначний вплив. Крім того, більшість електронно-молекулярних реакцій 

була врахована на першій фазі моделювання. Тому початкові концентрації 

для цієї області і, відповідно, фази моделювання вважалися рівними 

концентраціям компонентів на виході з області розряду. Крім того, 

враховувалося зміна температури газу за рахунок хімічних реакцій рішенням 

рівняння : 
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де ρ – густина газу , Сp - середня питома теплоємність газу при постійному 

тиску , Нi і μi - молярна ентальпія і молярна маса i-ої компоненти, відповідно. 

Щоб визначити початкові концентрації парів в області розряду, рідка 

суміш етанол/вода розглядалася як ідеальний розчин. Тому парціальний тиск 

парів дорівнює добутку співвідношення концентрації етанолу і води в 

розчині x на тиск насичених парів етанолу P(C2H5OH) і води P(H2O) за даних 

умов: 

kT

xP )1)(OHHC(
]OHHC[ 52

52


       (4.5) 

kT

xP )OH(
]OH[ 2

2
          (4.6) 

Таблиця 4.1 

Процеси, які враховувались при обчисленні ФРЕЕ 

№ Реакція 
Поріг, 

еВ 

1.1 H2O + e → H2O((100)+(010)) + e 0.53 

2.1 H2O + e → H2O(010) + e 0.3 

3.1 H2O + e → OH + H + e 7.00 

4.1 H2O + e → H2O
+
 + 2e 13.5 

5.1 H2O + e → H2O(J = 0-0) + e 0.001 

6.1 H2O + e → H2O(J = 0-1) + e 0.005 

7.1 H2O + e → H2O(J = 0-2) + e 0.009 

8.1 H2O + e → H2O(J = 0-3) + e 0.02 

9.1 N2 + e →N2(A
3
Σu

+
) + e 6.169 

10.1 N2 + e → N2(a
1
Πg) + e 8.549 

11.1 N2 + e → N2(v) + e 0.5 

12.1 N2 + e → N + N + e 30 

13.1 N2 + e → N2
+
 + 2e 16 

14.1 O2 + e → O + O + e 6.00 
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15.1 O2 + e → O2(
1
Δg) + e 0.977 

16.1 O2 + e → O2
+
 + 2e 0.0117 

17.1 C2H5OH + e → CH3 + CH2OH + e 7.38 

18.1 C2H5OH + e → C2H5 + OH + e 7.90 

19.1 C2H5OH + e → CH3CHOH + H + e 7.82 

20.1 C2H5OH + e → C2H5OH
+
 + 2e 16 

21.1 CO2 + e → CO2(100) + e 0.083 

22.1 CO2 + e → CO2(010) + e 0.167 

23.1 CO2 + e → CO2(001) + e 0.252 

24.1 CO2 + e → CO + O + e 10.00 

25.1 CO2 + e → CO2
+
 + e + e 13.8 

 

4.3 Результати моделювання. Порівняння з експериментом 

Швидкості електронно-молекулярних реакцій залежать від ФРЕЕ [16]. 

Вона визначалася чисельним рішенням кінетичного рівняння Больцмана в 

двочленному наближенні (2.5) з урахуванням процесів, представлених в 

Таблиці 4.1.  

 

 

Рис. 4.2. Розраховані функції розподілу електронів по енергіях при різних 

температурах газової суміші для різних швидкостей прокачування СО2 через 

область розряду 4.2 см
3
/с (а), 8.5 см

3
/с (б), і 17 см

3
/с (с). 
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На рис. 4.2 наведені ФРЕЕ, розраховані для різних температур газової 

суміші при різних швидкостях прокачування вуглекислого газу через область 

розряду. Видно, що збільшення температури призводить до збільшення 

частки електронів з енергіями, що перевищують 10 еВ, типовими для реакцій 

дисоціації електронним ударом. Тому збільшення температури газової суміші 

збільшує швидкості електронно-молекулярних реакцій. Також було 

отримано, що збільшення швидкості прокачування СО2 слабо впливає на 

ФРЕЕ, що пов'язано з тим, що для розглянутого інтервалу швидкостей азот є 

плазмоформуючим газом. ФРЕЕ визначається збудженням коливальних 

рівнів молекул води (двох рівнях ((100)+(010)) і (010)) при збудженні 

електронами енергія яких менш 0.05 В. У  діапазоні енергії електронів        

1.5-2 еВ ФРЕЕ визначається збудженням електронно-коливальних рівнів 

азоту та води електронним ударом. Коли енергія електронів вище ніж 8 еВ, 

ФРЕЕ співпадає з Максвелівською. 

У Додатках 3-5 представлені основні реакції, які відповідальні за 

генерацію і розпад ряду стійких (Н2, СО, СН4 і СН2О) та активних (ОН, Н, 

СН3, О, НО2, СН3СНО, СН2 і НСО) компонентів газової суміші. У результаті 

моделювання було з′ясовано, що, незалежно від температури газової суміші, 

головним електронно-молекулярним процесом протягом перших мілісекунд є 

дисоціація О2. Швидкості реакцій дисоціації етанолу, води і вуглекислого 

газу мають приблизно однакове значення, проте вони менші за швидкості 

дисоціації О2 в 10-15 разів. При t = τ на перше місце виходить реакція 

дисоціації Н2О за рахунок збільшення її концентрації, а також за рахунок 

зменшення концентрації О2. Вода утворюється в реакції рекомбінації Н і ОН. 

Було з′ясовано, що час τ залежить від температури, а саме: τ ≈ 2.5 мс при Т = 

523 К, τ ≈ 0.64 мс при Т = 1023 К і τ ≈ 0.41 мс при Т = 1523 К. Тобто, 

збільшення температури призводить до зменшення часу, коли реакція 

дисоціації О2 електронним ударом поступається першим місцем реакції 

дисоціації Н2О. 
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З рис. 4.3, на якому представлена залежність концентрацій головних 

компонентів газової суміші від струму, який тече через розряд, видно, що 

концентрації Н2 і СН4 збільшуються при збільшенні значення сили струму, а 

концентрації СО, С2Н4 і С2Н6 - зменшуються. З рис. 4.8 видно, що при Т = 

523 К концентрація Н2 виходить на стаціонарне значення при t ≈ 5 мс. З 

Додатка 3 видно, що при t < 4 мс за генерацію Н2 відповідальні два процеси: 

реакція між етанолом і атомарним воднем, а також реакція між активними 

компонентами НО2 і Н. Радикал НО2 в основному утворюється при взаємодії 

О2 і активних радикалів СН2ОН, С2Н5О та Н. Радикали СН2ОН та С2Н5О 

також, як і атомарний водень, на зазначеному часовому інтервалі 

утворюються при дисоціації етанолу електронним ударом (Н також може 

утворюватися при дисоціації води). Все це дозволяє зробити висновок, що 

швидкість утворення Н2 пропорційна швидкостям генерації різних радикалів, 

яка, у свою чергу, пропорційна потужності, що вкладається в розряд. Отже, 

концентрація Н2 пропорційна струму, що протікає через розряд. 

 

 

Рис. 4.3. Вплив струму, що протікає через розряд, на концентрації головних 

компонентів газової суміші на виході з розряду (а) і на виході з реактора (б); 

температура газу Т = 523 К, швидкість прокачування повітря 82 см
3
/с, 

швидкість прокачування вуглекислого газу 8.5 см
3
/с. 
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Рис. 4.4. Концентрації головних компонентів газової суміші на виході з 

реактора залежно від швидкості прокачування вуглекислого газу при 

температурі газової суміші в області розряду 523 К; швидкість прокачування 

повітря 82 см
3
/с. 

 

На рис. 4.4-4.6 наведені 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 і 

1523 К. Для Т = 523 К наведено тільки один рисунок, оскільки при цьому 

значенні температури наявність другої камери практично не впливає на 

концентрації стійких молекул. Їх значення змінюються лише протягом 

декількох мікросекунд після виключення розряду, поки всі радикали не 

рекомбінують. Температура недостатня, щоб радикали утворювались або за 

рахунок ланцюгових реакцій, або за рахунок термодисоціації. 

Видно, 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 та вуглеводнів НСО і СН3СО, які утворюються з етанолу через 

проміжні компоненти СН2О, СН2ОН, СН3 і С2Н5О. Отримана залежність 
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концентрації основних компонентів від швидкості прокачування СО2 

пояснюється тим, що їх утворення відбувається переважно без СО2 та 

продуктів його розпаду. 

 

Рис. 4.5. 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; 

швидкість прокачування повітря 82 см
3
/с. 

 

Рис. 4.6 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; 

швидкість прокачування повітря 82 см
3
/с. 
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Рис. 4.7. 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. 

 

Рис. 4.7, а також порівняння рис. 4.8-4.10 показує, що 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 [порівн. рис. 4.7 

(а) і рис. 4.7 (б)]. 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 і ОН порівняно з 

швидкостями реакцій між Н2,О і ОН. Так з рис. 4.11(а-г) можна бачити, що 

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

молекулярний водень напрацьовується у реакції взаємодії Н та води рис. 

4.11(а), швидкість якої зростає з підвищенням температури, що частково 

компенсує розпад молекулярного водню. 
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Рис. 4.8. 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. 

 

Також варто відзначити, що в реакціях типу 

CxHy + H→CxHy-1 + H2 (4.7) 

відбувається генерація молекулярного водню. Це вказує на позитивні 

сторони використання піролітичної камери. З рис. 4.8-4.10 видно, що з 

підвищенням температури у піролітичній камері концентрація CxHy 

вуглеводнів незначно спадає, але концентрація активних компонент досить 

істотно збільшується (особливо велика роль взаємодії з Н радикалом). Крім 

того, швидкість реакції (4.7) (див. рис. 4.11(г)) також збільшується. 

 

Рис. 4.9. Динаміка концентрацій стійких (a), первинних (б) і активних (в) 

компонентів газової суміші при температурі газу в області розряду 1023 К; 

швидкість прокачування повітря 82 см
3
/с, швидкість прокачування 

вуглекислого газу 8.5 см
3
/с. 
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Рис. 4.10. Динаміка концентрацій стійких (a), первинних (б) і активних (в) 

компонентів газової суміші при температурі газу в області розряду 1523 К; 

швидкість прокачування повітря 82 см
3
/с, швидкість прокачування 

вуглекислого газу 8.5 см
3
/с. 

 

 

Рис. 4.11. Температурна залежність констант швидкості деяких реакцій, 

відповідальних за розкладання Н2, СН4, С2Н4 і С2Н6. 

 

Дослідження складу газової суміші на виході з реактора при різних 

значеннях температури в області розряду показало, що найкраща згода з 

експериментальними даними досягається при Т = 1020 К. На рис. 4.12 
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наведено порівняння результатів моделювання (літера о) з 

експериментальними даними (літера е) для основних компонентів газової 

суміші при швидкостях прокачування повітря і СО2, рівних 82.5 см
3
/с та 4.25 

см
3
/с, відповідно. Видно, що для всіх компонентів досягається гарна згода. 

 

Рис. 4.12. 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. 

 

Також було отримано, що, незалежно від температури газової суміші, 

протягом перших мікросекунд після початку розряду головним процесом 

утворення Н2 є реакція 

С2Н5ОН + Н → С2Н5О + Н2  (4.8) 

З накопиченням різних вуглеводнів реакція (4.8) змінюється реакціями, 

характерними для низькотемпературного "горіння" легких вуглеводнів (4.7). 

При цьому роль останніх збільшується при збільшенні температури. Якщо 

температура газової суміші перевищує 1000 К реакції типу (4.7) є 

відповідальними за напрацювання Н2 в піролітичній камері. Тому її 

використання дозволяє збільшувати концентрацію Н2, в порівнянні з її 

значенням на виході з розряду, на 10-20% за рахунок більш повного розкладу 

важких вуглеводнів. На рис. 4.7 представлені розраховані залежності 

концентрацій основних компонентів газової суміші на виході з реактора від 
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температури газу в області розряду. Концентрація Н2 збільшується при 

збільшенні Т, а концентрації вуглеводнів зменшуються. Останній факт 

пов'язаний зі збільшенням констант швидкостей реакцій (4.7) при збільшенні 

температури. 

Також результати моделювання показали, що, приблизно, протягом 

перших τ ≈ 1-10 мкс головним процесом утворення СО є дисоціація СО2 

електронним ударом. При цьому, збільшення температури призводить до 

зменшення часу τ. При тривалому часі на перше місце виходить 

термодисоціація утвореного в розряді СН3СО. 

На рис. 4.13 представлена залежність Н2/СО від струму I, що протікає 

через розряд. Видно, що 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 пропорціональна силі струму. При 

подальшому зростанні сили струму у розпаді молекулярного водню починає 

відігравати роль його дисоціація електронним ударом. Це призводить до 

зменшення темпів зростання [H] при збільшенні сили струму. В той же час, 

електронно-молекулярні реакції не сильно впливають на швидкість генерації 

СО. 

 

Рис. 4.13. 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. 
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Порівняння залежності Н2/СО від швидкості прокачування повітря 

через область розряду, отриманої експериментально і в результаті 

моделювання при температурах газу в області розряду 1020 К і 1270 К, 

представлено на рис. 4.14. Видно, що для співвідношення Н2/СО найкраща 

згода досягається при Т = 1270 К, на відміну від концентрацій інших 

компонентів газової суміші, для яких найкраще згода досягається при Т = 

1020 К (рис. 4.12). У той же час, і експеримент, і моделювання показують, що 

відношення Н2/СО зменшується при збільшенні швидкості прокачування 

СО2. У першу чергу це пов'язано зі збільшенням концентрації СО2 в області 

розряду, оскільки швидкість прокачування газу не має істотного впливу на 

концентрацію пари, яка є джерелом Н2. 

 

Рис. 4.14. Залежність відношення Н2/СО від швидкості прокачування СО2. 
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 Висновки до розділу 4 

 

Проведено дослідження конверсії етанолу в плазмовому реакторі типу 

"торнадо" в суміші повітря, двоокису вуглецю СО2, етанолу та води. 

Показано, що концентрації основних компонентів газової суміші слабко 

залежать від швидкості прокачування СО2 через область розряду. Для 

чисельного моделювання кінетики була обрана модель, яка враховувала 

безперервне прокачування газу через область розряду, а також зміну 

температури газу з часом в піролітичній камері. 

1. У результаті моделювання було визначено основні процеси 

відповідальні за генерацію і розкладання основних компонентів газової 

суміші. Порівняння концентрацій основних компонентів газової суміші на 

виході з реактора, отриманих в результаті моделювання з 

експериментальними даними, що найкраща згода досягається при 

температурі газової суміші 1020 К. 

2. 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 

з′ясовано, що концентрація СО2 при розглянутих умовах слабко впливає на 

концентрації досліджуваних компонентів. А саме, при утворенні СО реакція 

дисоціації СО2 електронним ударом має істотний вплив на [CO] лише 

протягом декількох мікросекунд після початку розряду. При більшому 

значенні часу домінуючим каналом стає процес за участю активного 

радикалу НСО, що утворюється з етанолу і молекулярного кисню. 

3. В результаті досліджень було запропоновано метод, яких 

дозволив би підвищити ефективність роботи плазмового реактора. Оскільки 

СО2 додається в газову суміш для того, щоб контролювати співвідношення 

Н2/СО в суміші на виході з реактора, необхідне збільшення ролі цієї 

компоненти в кінетиці. Це можна зробити збільшивши час, протягом якого 

реакція дисоціації СО2 електронним ударом має істотний вплив на 
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концентрацію СО. Два можливих шляхи полягають у зменшенні температури 

газової суміші або у збільшенні концентрації СО2. 
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РОЗДІЛ 5 

КОНВЕРСІЯ ЕТАНОЛУ У ПЛАЗМІ БАР'ЄРНОГО РОЗРЯДУ 

 

В даний час суміш молекулярного водню H2 та оксиду вуглецю СО 

(далі, синтез-газ) застосовується для синтезу різноманітних хімічних сполук 

[83], використовується як проміжний реагент при виробництві рідкого 

палива [84], а також пропонується використовувати в якості альтернативного 

палива [84]. 

Одним з ефективних способів отримання синтез-газу є його 

напрацювання з етанолу в нерівноважнії плазмі електричного розряду в 

плазмохімічних реакторах різного типу [85-99]. Вибір нерівноважної плазми 

пов'язаний з більш вигідними енергетичними витратами для напрацювання 

атомів О та Н які започатковують ланцюгову реакцію конверсії етанолу в 

синтез газ [11,35]. Основні типи розрядів для генерації нерівноважної плазми 

– це жевріючий (ЖР), бар'єрний (БР), ВЧ і НВЧ розряди. Жевріючий і 

бар'єрний розряди є найбільш часто вживаними для отримання синтез-газу. 

Тому постає закономірне питання про те, який з цих розрядів  вигідніший 

енергетично, а також, який з них дозволяє отримувати більш високі 

концентрації Н2 і СО. 

Метою цієї роботи є теоретичне порівняння ефективності конверсії 

етанолу в ЖР і БР. При цьому покладається, що початковий склад газу в 

розрядній камері, а також повна енергія, яка вкладається в розряд, в обох 

типах розряду однакові. 

Для вивчення плазмохімічних процесів в обох типах розряду була 

використана модель, запропонована в першому розділі. Робочим 

середовищем була суміш аргону ( типова концентрація ~ 10
19

 cм
-3

) з парами 

етанолу ( ~ 10
18

 cм
-3

 ) і води ( ~ 10
18

 cм
-3

). Аргон використовується в якості 

буферного газу. Додавання його в газову суміш підвищує середню енергію 

електронів, що збільшує швидкості електронно-молекулярних реакцій. Крім 
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того, оскільки аргон – інертний газ, він не бере безпосередньої участі у 

хімічних реакціях, що полегшує аналіз отриманих результатів. 

Для БР було прийнято, що розряд являє собою послідовність імпульсів 

струму тривалістю 15 нс, а також інтервалів, коли в розряд не вкладається 

потужність. Тривалість таких інтервалів становила півперіоду імпульсу 

напруги. Частота проходження імпульсів струму становила 18 кГц. У ЖР 

потужність вкладалася в розряд безперервно. Для порівняння обох типів 

розрядів моделювання проводилося для часу, за який в обидва розряди 

вкладається однакова енергія. 

У моделі також були зроблені наступні припущення: 

1) густина електричної енергії, що вкладається в розряд, постійна по об'єму, 

який займає розряд; 

2) електричне поле в розряді було однорідним і не змінювалося з часом; 

3) плазма в області розряду однорідна; 

4) температура газу в області розряду постійна і дорівнює ≈ 400 К.  

Такий вибір температури пов'язаний з тим, що конверсія при атмосферному 

тиску найбільш часто проводиться в суміші перегрітих парів етанолу і води. 

Тиск газу дорівнює атмосферному. 

Чисельне моделювання включало: 

1) розрахунок функції розподілу електронів по енергіях з урахуванням 

пружних і непружних процесів між електронами і молекулами первинних 

компонентів (аргону, етанолу та води); 

2) чисельне рішення системи кінетичних рівнянь в нульмірному 

наближенні. Кінетичний механізм включав 30 компонент ( C2H5OH, O2 ,H2O , 

H2 ,CO, CH4, CH3CHO та інші), 43 електронно-молекулярні реакції та 130 

хімічних реакцій з константами, рекомендованими NIST (деталі доступні в 

[68]). 

Для чисельного моделювання плазмохімічних процесів вирішувалася 

наступна система кінетичних рівнянь : 



91 

 

... lj
lj,

ijl
j

jijei
i NNkNkS

dt

dN
.    (5.1) 

Тут Ni, Nj, Nl - концентрації молекул і радикалів, kij, kiml - константи швидкостей 

хімічних процесів за участю i-ої компоненти, а Sei - швидкості електронно-

молекулярних реакцій. Метод визначення Sei, а також список реакцій наведені 

у першому розділі. У ЖР Sei розраховувалися на кожному інтервалі часу, а в 

БР на інтервалі, коли потужність не вкладається в розряд, Sei дорівнювала 

нулю.  

 

5.1 Результати моделювання та висновки 

 

Обчислена ФРЕЕ зображена на Рис.5.1 Результати моделювання 

показали, що незалежно від типу розряду основними каналами напрацювання 

H2 є реакція взаємодії етанолу з атомарним воднем: 

С2Н5ОН + Н → С2Н5О + Н2.     (5.2) 

 

 

Рис. 5.1 ФРЕЕ, розрахована для зазначених вище умов. 
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Проте, як показано на рис. 5.2, концентрація молекулярного водню на 4 

порядки вище в ЖР ніж в БР. Це вказує на більш ефективне використання 

безперервного розряду. 

Концентрація етанолу протягом усього часу моделювання залишається 

практично постійною в порівнянні з концентраціями активних компонентів 

(О, Н, ОН). Тому, при подальшому аналізі, можна вважати концентрацію 

С2Н5ОН постійною. Отже, відмінності в ефективності БР і ЖР викликані 

різною динамікою концентрації Н. Це, в свою чергу, пов'язано з різною 

тривалістю дії реакції утворення атомарного водню. Результати моделювання 

показали, що під час розряду цією реакцією є реакція дисоціації етанолу 

електронним ударом : 

     С2Н5ОН + е → С2Н5О + Н + е    ( 5.3 ) 

 

 

Рис. 5.2 Залежність концентрації Н2 в жевріючому (ЖР) і в бар'єрному 

(БР) розряді від часу. 

 

У БР ця реакція діє тільки протягом 15 нс з частотою, яка дорівнює 

частоті проходження імпульсів. Решту часу на суміш розряд не діє. Оскільки 
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температура газової суміші мала, напрацювання активних компонентів на 

інтервалі між послідовними розрядами не здійснюється. Активні компоненти 

рекомбінують протягом декількох мікросекунд, приводячи до утворення 

стійких молекул ( рис. 5.3 ) . 

На рис. 5.3-5.4 показано порівняння залежності концентрацій Н в ЖР 

і БР від часу. Видно, що в ЖР концентрація Н росте протягом ≈ 1 мкс , поки 

не вийде на стаціонарне значення ( ~ 10
13

 см
-3

). З рис. 5.2 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 (~ 10
10

 см
-3

). Це призводить до суттєвої відмінності 

швидкостей реакції (5.2) в БР і ЖР і, як наслідок, призводить до істотних 

відмінностей в ефективності отримання синтез- газу. 

 

Рис. 5.3  Залежність концентрацій Н, О і ОН  від часу в початковий 

момент часу. 
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 Крім того, з рис. 5.4 можна зробити висновок, що в БР кожний 

наступний розряд впливає на суміш, що не містить активних компонентів. 

Тобто, для ініціювання реакцій типу (2) потрібен якийсь час . 

 

Рис.5.4 Залежність концентрацій Н, О і ОН  від часу більш пізній 

момент часу. 

Іншим важливим компонентом синтез-газу є оксид вуглецю СО. На 

рис. 5.5 показана залежність концентрації СО від часу, отримана в обох типах 

розряду. Видно, що як і у випадку Н2, ефективність утворення СО вище в 

ЖР. В генерації СО беруть участь активні радикали, що утворюються з 

етанолу : 

СН3СОО + М → СН3 + СО + М       (5.4 ) 

НСО + О2 → СО + НО2        ( 5.5 ) 

де М – важка частинка з великою кінетичною енергіею (у даній роботі 

- це зазвичай H2O або C2H5OH ). 
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Рис. 5.5. Залежність концентрації СО від часу в жевріючому і в 

бар'єрному розряді. 

  

 Радикали СН3СОО і НСО активно напрацьовуються тільки в момент 

імпульсу струму, а після його припинення швидко розпадаються (рис.5.6). 

Тому за аналогією з Н2, відмінності в ефективності пов'язані з відмінностями 

в часі вкладання потужності в розряд. 
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Рис.5.6. Зміна концентрації CH3CO  та HCO з часом в БР. 
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Висновки до 5 розділу 

 

Таким чином, з отриманих результатів можна зробити висновок, що 

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

лише його частини. 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 проходження 

розрядних імпульсів. Як було показано раніше, головний канал рекомбінації 

Н – це реакція (5.2), яка призводить до напрацювання Н2. Константа 

швидкості цієї реакції при температурі 400 К становить 
1310102   ccм . 

Якщо прийняти, що максимальна концентрація Н в бар'єрному розряді 

дорівнює ≈ 2 × 10
10

 cм 
- 3

, швидкість цієї реакції можна оцінити як ≈ 7×10
15

 

cм
3
с

-1
. Оцінка часу, за який концентрація Н зменшиться на порядок, дає ≈ 

1 мкс. Отже, піднявши частоту проходження імпульсів у БР до 1 МГц, можна 

підвищити ефективність конверсії етанолу. Це відбувається за рахунок того, 

що кожний наступний розряд буде впливати на суміш, яка вже містить високі 

концентрації активних атомів і радикалів. Проте, при таких частотах 

більшість діелектриків внаслідок ємнісного струму при великій потужності 

перегріваються і руйнуються. У зв'язку з цим, логічним виглядає перехід від 

БР до ВЧ і НВЧ розрядів, для яких частоти в 1 МГц і вище є стандартними. 

Більше того, для цього типу розрядів такі частоти легко підтримуються при 

атмосферному тиску. Жевріючий розряд, при таких умовах, часто 

перетворюється на дуговий внаслідок теплової нестійкості. 
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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, який було раніше розроблено 

в групі університету San Diego. Щоб описувати плазмохімічні реакції в 

низькотемпературній області, цей механізм було розширено електронно-

молекулярними реакціями та реакціями за участю активних атомів і 

радикалів, які важливі за низьких температур. Результати моделювання 

показали, що концентрації головних компонентів газової суміші 

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

знаходяться в добрій згоді з результатами експериментів.  

2. Вперше теоретично проаналізована можливість створення 

ультрафіолетових випромінювачів на гідроксильних радикалах, які 

пропонується одержувати у жевріючому розряді, що горить у суміші парів 

етанолу та 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. Отримана при моделюванні потужність УФ 

випромінювання задовільно узгоджується з експериментальною. Показано, 

що такі лампи мають обмежений ресурс роботи та їх використання виглядає 

недоцільним. Це визвано незворотною конверсією етанолу в стійкі 

вуглеводні та воду. 

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 
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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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ДОДАТОК 1 

Хімічні реакції, які враховувались в моделі  кінетичномо механізму 

застосованної у 4 розділі. 

 

№ Реакція 

Константа швидкості, см
3
/с або 

см
6
/с Посилання 

1.2 C2H5OH+M → CH3+CH2OH+M 4.98∙10
-6

∙exp(-37997/T) 29 

2.2 C2H5OH+OH → C2H5O+H2O 4.98∙10
-11

∙exp(-3000/T) 29 

3.2 C2H5OH+O → C2H5O+OH 3.1∙10
-17

∙T
1.85

∙exp(-919.7/T) 24 

4.2 C2H5OH+H → C2H5O+H2 5.41∙10
-13

∙(T/298)
2.53

∙exp(-1722/T) 30 

5.2 C2H5OH+H → C2H5+H2O 9.8∙10
-13

∙exp(-1740/T) 31 

6.2 C2H5OH+CH3 → C2H5O+CH4 1.22∙10
-21

∙T
2.99

∙exp(-4000/T) 24 

7.2 C2H5OH+HO2 → C2H5O+H2O2 4.2∙10
-12

∙exp(-12000/T) 24 

8.2 OH+OH+M → H2O2+M 6.05∙10
-31

∙(T/298)
-3

 32 

9.2 OH+OH → H2O+O 5.6∙10
-20

∙T
2.42

∙exp(973.1/T) 28 

10.2 O+OH → O2+H 4.55∙10
-12

∙(T/298)
0.4

∙exp(372/T) 33 

11.2 O+O+M → O2+M 9.26∙10
-34

∙(T/298)
-1

 2 

12.2 H+OH+M → H2O+M 6.86∙10
-31

∙(T/298)
-2

 34 

13.2 H+O+M → OH+M 4.36∙10
-32

∙(T/298)
-1

 32 

14.2 H+H+M → H2+M 1.9∙10
-30

∙(T/298)
-1

 24 

15.2 CH3+OH → CH2O+H2 2.59∙10
-13

∙(T/298)
-0.53

∙exp(-5440/T) 35 

16.2 CH3+O → CH2O+H 1.4∙10
-10

∙ 34 

17.2 CH3+H+M → CH4+M 2.68∙10
-28

∙(T/298)
-2.98

∙exp(-635/T) 36 

18.2 CH3+CH3+M → C2H6+M 1.68∙10
-24

∙(T/298)
-7

∙exp(-1390/T) 37 

19.2 HO2+OH → H2O+O2 4.8∙10
-11

∙exp(250/T) 37 

20.2 HO2+O → OH+O2 2.9∙10
-11

∙exp(200/T) 32 

21.2 HO2+H → OH+OH 2.8∙10
-10

∙exp(-440/T) 32 

22.2 HO2+H → H2+O2 1.1∙10
-10

∙exp(-1070/T) 32 

23.2 HO2+CH3 → CH3O+OH 3.00∙10
-11

 32 

24.2 HO2+ HO2 → H2O2+O2 3.00∙10
-12

 32 

25.2 C2H5O+M → CH3+CH2O+M 1.7∙10
-10

∙exp(-12600/T) 24 

26.2 O2+M → O+O+M 1.01∙10
-8

∙(T/298)
-1

∙exp(-59429/T) 32 

27.2 O2+H → O+OH 1.62∙10
-10

∙exp(-7474/T) 37 

28.2 O2+H+M → HO2+M 1.78∙10
-32

∙(T/298)
-0.8

 37 

29.2 O2+CH3 → CH3O+O 2.2∙10
-10

∙exp(-15800/T) 34 

30.2 O2+C2H5O → CH3CHO+HO2 1.66∙10
-11

∙exp(-2800/T) 29 

31.2 CH3CHO → CH3+HCO 2∙10
15

∙exp(-39811/T) 2 

32.2 CH3CHO+OH → H2O+CH3CO 1.66∙10
-11

 2 

33.2 CH3CHO+O → OH+ CH3CO 8.3∙10
-12

∙exp(-902/T) 2 

34.2 CH3CHO+H → H2+CH3CO 6.64∙10
-11

∙exp(-2117/T) 2 
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35.2 CH3CHO+CH3 → CH4+CH3CO 2.97∙10
-16

∙(T/298)
5.64

∙exp(-1240/T) 34 

36.2 CH3CHO+O2 → HO2+CH3CO 5∙10
-11

∙exp(-19700/T) 34 

37.2 CH3CO+M → CH3+CO+M 0.00683∙(T/298)
-8.62

∙exp(-11284/T) 32 

38.2 CH2OH+M → CH2O+H+M 4.89∙10
-5

∙(T/298)
-2.5

∙exp(-17205/T) 38 

39.2 CH2OH+OH → CH2O+H2O 4.00∙10
-11

 38 

40.2 CH2OH+O → CH2O+OH 7.00∙10
-11

 38 

41.2 CH2OH+H → CH2O+H2 10
-11

 38 

42.2 CH2OH+H → CH3+OH 1.6∙10
-10

 38 

43.2 CH2OH+HO2 → CH2O+H2O2 2.00∙10
-11

 38 

44.2 CH2OH+O2 → CH2O+HO2 2.00∙10
-12

 38 

45.2 CH2OH+CH2OH → CH3OH+ CH2O 8.00∙10
-12

 38 

46.2 CH4+OH → CH3+H2O 8.77∙10
-13

∙(T/298)
1.83

∙exp(-1400/T) 34 

47.2 CH4+O → CH3+OH 8.32∙10
-12

∙(T/298)
1.56

∙exp(-4270/T) 34 

48.2 CH4+H → CH3+H2 5.82∙10
-13

∙(T/298)
3
∙exp(-4045/T) 34 

49.2 CH4+HO2 → CH3+H2O2 3∙10
-13

∙exp(-9350/T) 32 

50.2 CH4+O2 → CH3+HO2 6.7∙10
-11

∙exp(-28640/T) 32 

51.2 CH2O+M → CO+H2+M 3.49∙10
-9

∙exp(-17620/T) 39 

52.2 CH2O+OH → HCO+H2O 4.73∙10
-12

∙(T/298)
1.18

∙exp(225/T) 34 

53.2 CH2O+O → HCO+OH 1.78∙10
-11

∙(T/298)
0.57

∙exp(-1390/T) 34 

54.2 CH2O+H → HCO+H2 1.5∙10
-11

∙(T/298)
1.05

∙exp(-1650/T) 34 

55.2 CH2O+ CH3 → CH4+HCO 1.6∙10
-16

∙(T/298)
6.1

∙exp(-990/T) 37 

56.2 CH2O+HO2 → HCO+H2O2 3.3∙10
-12

∙exp(-5870/T) 32 

57.2 CH3O+M → CH2O+H+M 9∙10
-11

∙exp(-6790/T) 37 

58.2 CH3O+OH → CH2O+H2O 3.00∙10
-11

 32 

59.2 CH3O+O → CH2O+OH 1.00∙10
-11

 32 

60.2 CH3O+H → CH2O+H2 3.30∙10
-11

 32 

61.2 CH3O+H → CH3+OH 5.30∙10
-11

 25 

62.2 CH3O+HO2 → CH2O+H2O2 5.00∙10
-13

 32 

63.2 CH3O+O2 → CH2O+HO2 1.1∙10
-13

∙exp(-1310/T) 32 

64.2 CH3O+CH2OH → CH3OH+CH2O 4.00∙10
-11

 38 

65.2 CH3O+CH3O → CH3OH+CH2O 10
-10

 32 

66.2 HCO+M → CO+H+M 2.6∙10
-10

∙exp(-7930/T) 37 

67.2 HCO+OH → CO+H2O 1.70∙10
-10

 34 

68.2 HCO+O → CO+OH 5.00∙10
-11

 34 

69.2 HCO+H → CO+H2 1.50∙10
-10

 34 

70.2 HCO+CH3 → CH4+CO 2.00∙10
-10

 32 

71.2 HCO+HO2 → CO2+OH+H 5.00∙10
-11

 32 

72.2 HCO+O2 → CO+HO2 8.5∙10
-11

∙exp(-850/T) 32 

73.2 HCO+CH2OH → CH3OH+CO 2.00∙10
-10

 38 

74.2 HCO+CH2OH → CH2O+CH2O 3.00∙10
-10

 38 

75.2 HCO+CH3O → CH3OH+CO 1.50∙10
-10

 32 

76.2 HCO+HCO → CH2O+CO 3.00∙10
-11

 32 

77.2 HCO+HCO → H2+CO+CO 5.00∙10
-12

 25 
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78.2 CO+OH → CO2+H 5.4∙10
-14

∙(T/298)
1.5

∙exp(250/T) 34 

79.2 CO+O+M → CO2+M 1.46∙10
-34

∙exp(2285/T) 2 

80.2 CO+H+M → HCO+M 5.3∙10
-34

∙exp(-370/T) 37 

81.2 CO+HO2 → CO2+OH 2.5∙10
-10

∙exp(-11900/T) 32 

82.2 CO+CH3O → CH3+CO2 2.6∙10
-11

∙exp(-5940/T) 32 

83.2 H2+OH → H2O+H 1.55∙10
-12

∙(T/298)
1.6

∙exp(-1660/T) 34 

84.2 H2+O → H+OH 3.43∙10
-13

∙(T/298)
2.67

∙exp(-3160/T) 34 

85.2 H2+O2 → OH+OH 2.8∙10
-11

∙exp(-24100/T) 24 

86.2 H2+O2 → H+HO2 2.4∙10
-10

∙exp(-28500/T) 32 

87.2 H2O+O → OH+OH 1.25∙10
-11

∙(T/298)
1.3

∙exp(-8605/T) 32 

88.2 H2O+H → H2+OH 5.17∙10
-12

∙(T/298)
1.9

∙exp(-9265/T) 32 

89.2 H2O2+M → OH+OH+M 3∙10
-8

∙exp(-21600/T) 34 

90.2 H2O2+OH → H2O+HO2 2.9∙10
-12

∙exp(-160/T) 32 

91.2 H2O2+O → OH+HO2 1.42∙10
-12

∙(T/298)
2
∙exp(-2000/T) 32 

92.2 H2O2+H → HO2+H2 8∙10
-11

∙exp(-4000/T) 32 

93.2 H2O2+H → H2O+OH 4∙10
-11

∙exp(-2000/T) 32 

94.2 H2O2+O2 → HO2+HO2 9∙10
-11

∙exp(-20000/T) 32 

95.2 C2H6 → CH3+CH3 1.54∙10
18

∙(T/298)
-1.24

∙exp(-45700/T) 37 

96.2 C2H6+OH → C2H5+H2O 1.06∙10
-12

∙(T/298)
2
∙exp(-435/T) 34 

97.2 C2H6+O → C2H5+OH 6.1∙10
-11

∙(T/298)
0.6

∙exp(-3680/T) 32 

98.2 C2H6+H → C2H5+H2 4.2∙10
-13

∙(T/298)
3.5

∙exp(-2600/T) 32 

99.2 C2H6+CH3 → CH4+C2H5 7.18∙10
-15

∙(T/298)
4
∙exp(-4169/T) 32 

100.2 C2H5 → C2H4+H 4.31∙10
12

∙(T/298)
1.19

∙exp(-18722/T) 32 

101.2 C2H5+O2 → C2H4+HO2 1.4∙10
-12

∙exp(-1950/T) 32 

102.2 C2H4+OH → C2H3+H2O 1.66∙10
-13

∙(T/298)
2.75

∙exp(-2100/T) 32 

103.2 C2H4+O → CH3+HCO 1.5∙10
-12

∙(T/298)
1.55

∙exp(-215/T) 32 

104.2 C2H4+H → C2H3+H2 4∙10
-12

∙(T/298)
2.53

∙exp(-6160/T) 32 

105.2 C2H3+M → C2H2+H+M 0.192∙(T/298)
-7.5

∙exp(-22900/T) 34 

106.2 C2H3+ C2H5 → C2H4+C2H4 2.70∙10
-11

 24 

107.2 C2H2+OH → C2H+H2O 1.03∙10
-13

∙(T/298)
2.68

∙exp(-6060/T) 32 

108.2 C2H2+OH → CH3+CO 6.34∙10
-18

∙(T/298)
4
∙exp(1006/T) 40 

109.2 C2H2+O → CH2+CO 3.5∙10
-12

∙(T/298)
1.5

∙exp(-854/T) 2 

110.2 C2H2+H → C2H+H2 10
-10

∙exp(-11200/T) 32 

111.2 C2H+O → CO+CH 1.70∙10
-11

 34 

112.2 C2H+O2 → HCO+CO 4.00∙10
-12

 32 

113.2 CH2+OH → CH+H2O 1.9∙10
-17

∙T
2.0

∙exp(-1510/T) 24 

114.2 CH2+O → CH+OH 4.98∙10
-10

∙exp(-6000/T) 41 

115.2 CH2+H → CH+H2 10
-11

∙exp(900/T) 34 

116.2 CH2+O2 → HCO+OH 2.2∙10
-4

∙(T/298)
-3.3

∙exp(-143.2/T) 24 

117.2 CH+O2 → HCO+O 5.50∙10
-11

 24 

118.2 CH+O2 → CO+OH 3.30∙10
-11

 42 

119.2 CH3OH+M → CH3+OH+M 3.32∙10
-7

∙exp(-34399/T) 2 

120.2 CH3OH+M → CH2OH+H+M 61.4∙(T/298)
-8

∙exp(-45295/T) 43 
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121.2 CH3OH+OH → CH2OH+H2O 2.12∙10
-13

∙(T/298)
2
∙exp(423/T) 44 

122.2 CH3OH+OH → CH3O+H2O 1.66∙10
-11

∙exp(-854/T) 2 

123.2 CH3OH+O → CH2OH+OH 5.7∙10
-11

∙exp(-2750/T) 45 

124.2 CH3OH+H → CH2OH+H2 2.42∙10
-12

∙(T/298)
2
∙exp(-2273/T) 44 

125.2 CH3OH+H → CH3O+H2 6.64∙10
-11

∙exp(-3067/T) 2 

126.2 CH3OH+CH3 → CH2OH+CH4 4.38∙10
-15

∙(T/298)
3.2

∙exp(-3609/T) 38 

127.2 CH3OH+HO2 → CH2OH+H2O2 1.6∙10
-13

∙exp(-6330/T) 38 

128.2 CH3OH+O2 → CH2OH+HO2 3.4∙10
-11

∙exp(-22600/T) 38 

129.2 CH3OH+CH3O → CH3OH+ CH2OH 5∙10
-13

∙exp(-2050/T) 38 

130.2 CH3OH+HCO → CH2OH+ CH2O 2.4∙10
-13

∙(T/298)
2.9

∙exp(-6596/T) 38 
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ДОДАТОК 2 

 

Електронно-молекулярні реакції, які враховувались в моделі  кінетичномо 

механізму застосованної у 4 розділі. 

 

№ Реакція 
Єнергетичний 

поріг, еВ 
Посилання 

1.3 C2H5OH+e → C2H5+OH+e 7.90 * 

2.3 C2H5OH+e → C2H5O+H+e 7.82 * 

3.3 C2H5OH+e → CH2OH+CH3+e 7.38 * 

4.3 OH+e → O+H+e 8.80 * 

5.3 CH3+e → CH2+H+e 9.50 * 

6.3 HO2+e → OH+O+e 5.60 * 

7.3 C2H5O+e → C2H4+OH+e 3.46 * 

8.3 C2H5O+e → CH3CHO+H+e 7.56 * 

9.3 C2H5O+e → CH3+CH2O+e 5.12 * 

10.3 O2+e → O+O+e 6.00 11 

11.3 CH3CHO+e → CH3+HCO+e 7.04 * 

12.3 CH3CHO+e → C2H4+O+e 9.72 * 

13.3 CH3CHO+e → CH3CO+H+e 7.60 * 

14.3 CH3CO+e → CH3+CO+e 1.04 * 

15.3 CH3CO+e → C2H3+O+e 11.30 * 

16.3 CH2OH+e → CH2+OH+e 9.80 * 

17.3 CH2OH+e → CH2O+H+e 3.18 * 

18.3 CH4+e → CH3+H+e 4.50 47 

19.3 CH2O+e → CH2+O+e 15.10 * 

20.3 CH2O+e → HCO+H+e 7.56 * 

21.3 CH3O+e → CH3+O+e 7.95 * 

22.3 CH3O+e → CH2O+H+e 7.56 * 

23.3 HCO+e → CH+O+e 16.90 * 

24.3 HCO+e → CO+H+e 1.60 * 

25.3 CO2+e → CO+O+e 5.52 47 

26.3 H2+e → H+H+e 7.80 11 

27.3 H2O+e → OH+H+e 7.00 14 

28.3 H2O2+e → HO2+H+e 7.56 * 

29.3 H2O2+e → OH+OH+e 4.44 * 

30.3 C2H6+e → CH3+CH3+e 7.66 * 

31.3 C2H6+e → C2H5+H+e 8.51 * 

32.3 C2H5+e → C2H4+H+e 3.38 * 
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33.3 C2H5+e → CH2+CH3+e 8.64 * 

34.3 C2H4+e → CH2+CH2+e 5.12 47 

35.3 C2H4+e → C2H3+H+e 4.60 47 

36.3 C2H3+e → C2H2+H+e 3.48 * 

37.3 C2H3+e → CH2+CH+e 5.12 * 

38.3 C2H2+e → CH+CH+e 5.12 * 

39.3 C2H2+e → C2H+H+e 10.30 * 

40.3 CH2+e → CH+H+e 8.92 * 

41.3 CH3OH+e → CH3+OH+e 7.94 * 

42.3 CH3OH+e → CH2OH+H+e 8.28 * 

43.3 CH3OH+e → CH3O+H+e 8.88 * 
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ДОДАТОК 3 

Реакції які відповідальні за генерацію та розпад  компонентів при 

температурі 523 К (Описанно у розділі 4). 

T=523 К: 

Генерація  H2: 

t < 5мкс: Eth+H > C2H5O+H2 

t < 4мс: HO2+H > H2+O2 

t < 0.5с: CH2+H > CH+H2, Eth+H > C2H5O+H2, HO2+H > H2+O2, HCO+H > 

CO+H2 

t < 0.65с: CH3CHO+H > H2+CH3CO, Eth+H > C2H5O+H2 

t > 0.65с: CH2O+M > CO+H2+M 

Розпад  H2: 

t < 7мкс: H2+e > H+H+e 

t < 0.5с: H2+OH > H2O+H, H2+e > H+H+e 

t < 20с: H2+OH > H2O+H 

t > 20с: H2+O2 > OH+OH 

Генерація  H: 

t < 2.1мкс: Eth+e > C2H5O+H+e, H2O+e > OH+H+e 

t < 0.84мс: O+OH > O2+H 

t < 0.5с: H2O+e > OH+H+e, CO+OH > CO2+H 

t < 10с: CO+OH > CO2+H, H2+OH > H2O+H 

t < 11.4с: CH3O+M > CH2O+H+M 

t > 11.4с: C2H3+M > C2H2+H+M 

Розпад  H: 

t < 0.94мс: O2+H+M > HO2+M 

t < 0.5с: HO2+H > OH+OH 

t < 0.502с: HO2+H > OH+OH 

t > 0.502с: CH3CHO+H > H2+CH3CO, H2O2+H > H2O+OH, O2+H+M > HO2+M 

Генерація  HO2: 
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t < 1.2мкс: CH2OH+O2 > CH2O+HO2 

t < 0.42мс: O2+C2H5O > CH3CHO+HO2, O2+H+M > HO2+M 

t < 2.4мс: O2+C2H5O > CH3CHO+HO2, HCO+O2 > CO+HO2 

t < 0.5с: O2+C2H5O > CH3CHO+HO2, C2H5+O2 > C2H4+HO2 

t < 10с: O2+C2H5O > CH3CHO+HO2 

t < 12.6с: CH3O+O2 > CH2O+HO2 

t > 12.6с: H2O2+O2 > HO2+HO2 

Розпад HO2: 

t < 3.9nс: HO2+e > OH+O+e 

t < 0.61мс: HO2+O > OH+O2 

t < 2.8мс: HO2+OH > H2O+O2, HO2+H > OH+OH 

t < 0.5с: HO2+OH > H2O+O2 

t > 0.5с: HO2+HO2 > H2O2+O2 

Генерація  CH2: 

t < 0.16мкс: C2H5+e > CH2+CH3+e, CH3+e > CH2+H+e, CH2OH+e > CH2+OH+e 

t < 3.6мкс: C2H5+e > CH2+CH3+e, CH3+e > CH2+H+e 

t < 0.5с: C2H4+e > CH2+CH2+e 

t > 0.5с: C2H2+O > CH2+CO 

Розпад CH2: 

t < 3.2мс: CH2+O2 > HCO+OH 

t < 0.5с: CH2+H > CH+H2 

t > 0.5с: CH2+O2 > HCO+OH 

Генерація  CH3CHO: 

O2+C2H5O > CH3CHO+HO2 

Розпад CH3CHO: 

t < 64nс: CH3CHO+e > CH3+HCO+e, CH3CHO+e > CH3CO+H+e, CH3CHO+e > 

C2H4+O+e 

t < 7.6мкс: CH3CHO+O > OH+CH3CO 

t < 10с: CH3CHO+OH > H2O+CH3CO 

t < 17.9с: CH3CHO+CH3 > CH4+CH3CO 
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t > 17.9с: CH3CHO+O2 > HO2+CH3CO 

Генерація  CH2O: 

t < 3.4мкс: CH2OH+O2 > CH2O+HO2 

t < 2мс: CH3+O > CH2O+H 

t < 0.5с: CH2OH+O2 > CH2O+HO2, CH3+O > CH2O+H, C2H5O+e > 

CH3+CH2O+e 

t > 0.5с: CH3O+M > CH2O+H+M, CH3O+O2 > CH2O+HO2 

Розпад CH2O: 

t < 6.2мкс: CH2O+e > HCO+H+e 

t < 13мкс: CH2O+O > HCO+OH 

t < 0.5с: CH2O+OH > HCO+H2O 

t < 0.61с: CH2O+HO2 > HCO+H2O2 

t > 0.61с: CH2O+M > CO+H2+M 

Генерація  OH: 

t < 0.17мкс: Eth+e > C2H5+OH+e, H2O+e > OH+H+e 

t < 0.98мкс: Eth+O > C2H5O+OH 

t < 0.84мс: HO2+O > OH+O2, HO2+H > OH+OH, Eth+O > C2H5O+OH 

t < 0.5с: HO2+H > OH+OH, H2O+e > OH+H+e 

t < 0.83с: HO2+CH3 > CH3O+OH 

t > 0.83с: H2O2+M > OH+OH+M 

Розпад OH: 

t < 0.17мкс: Eth+OH > C2H5O+H2O 

t < 0.23мс: O+OH > O2+H 

t < 3.7мс: HO2+OH > H2O+O2 

t < 0.5с: CO+OH > CO2+H 

t > 0.5с: CH3CHO+OH > H2O+CH3CO 

Генерація  O: 

t < 8.5мс: O2+e > O+O+e 

t < 0.5с: O2+e > O+O+e, CH+O2 > HCO+O 

t > 0.5с: O2+H > O+OH 
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Розпад O: 

t < 9мкс: Eth+O > C2H5O+OH 

t < 1.9мс: O+OH > O2+H, HO2+O > OH+O2, Eth+O > C2H5O+OH 

t > 1.9мс: C2H4+O > CH3+HCO 

Генерація  CH3: 

t < 7.4мкс: Eth+e > CH2OH+CH3+e 

t < 2мс: CH3CO+M > CH3+CO+M 

t < 0.5с: CH3CO+M > CH3+CO+M, C2H4+O > CH3+HCO 

t > 0.5с: CH3CO+M > CH3+CO+M 

Розпад CH3: 

t < 0.39nс: CH3+e > CH2+H+e 

t < 40мкс: CH3+CH3+M > C2H6+M, CH3+O > CH2O+H 

t < 0.5с: CH3+CH3+M > C2H6+M 

t < 0.58с: HO2+CH3 > CH3O+OH, CH3+CH3+M > C2H6+M 

t < 10с: CH3+CH3+M > C2H6+M 

t > 10с: CH3CHO+CH3 > CH4+CH3CO, Eth+CH3 > C2H5O+CH4 

Генерація  CO: 

t < 9.8мкс: CO2+e > CO+O+e 

t < 0.5с: CH3CO+M > CH3+CO+M, HCO+O2 > CO+HO2 

t < 19.4с: CH3CO+M > CH3+CO+M 

t > 19.4с: CH2O+M > CO+H2+M 

Розпад CO: 

t < 0.6мс: CO+O+M > CO2+M 

t < 10с: CO+OH > CO2+H 

t > 10с: CO+HO2 > CO2+OH 

Генерація  CH4: 

t < 1.3nс: Eth+CH3 > C2H5O+CH4 

t < 0.5с: CH3+H+M > CH4+M 

t > 0.5с: CH3CHO+CH3 > CH4+CH3CO, Eth+CH3 > C2H5O+CH4 

Розпад CH4: 
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t < 6.3мкс: CH4+e > CH3+H+e 

t < 0.5с: CH4+OH > CH3+H2O 

t < 10с: CH4+OH > CH3+H2O 

t > 10с: CH4+HO2 > CH3+H2O2 

Генерація  HCO: 

t < 1.4nс: CH+O2 > HCO+O 

t < 83nс: CH2O+e > HCO+H+e 

t < 12мкс: CH2O+O > HCO+OH 

t < 0.25мс: CH2O+OH > HCO+H2O 

t < 10мс: C2H4+O > CH3+HCO 

t < 0.5с: C2H4+O > CH3+HCO, CH+O2 > HCO+O 

t > 0.5с: CH2O+HO2 > HCO+H2O2 

Розпад HCO: 

HCO+O2 > CO+HO2 
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ДОДАТОК 4 

Реакції які відповідальні за генерацію та розпад  компонентів при 

температурі 1023 К (Описанно у розділі 4). 

T=1023 К: 

Генерація  H2: 

t < 4.9мкс: Eth+H > C2H5O+H2 

t < 0.61мс: HO2+H > H2+O2, CH3CHO+H > H2+CH3CO 

t < 1.4мс: H2O+H > H2+OH, CH3CHO+H > H2+CH3CO, Eth+H > C2H5O+H2 

t < 0.5с Eth+H > C2H5O+H2, CH3CHO+H > H2+CH3CO 

t < 10с: C2H6+H > C2H5+H2, H2O+H > H2+OH, C2H4+H > C2H3+H2 

t > 10с: CH2O+M > CO+H2+M 

Розпад H2: 

t < 0.28мкс: H2+e > H+H+e 

t < 6.4мкс: H2+OH > H2O+H, H2+O > H+OH 

t < 10с: H2+OH > H2O+H 

t > 10с: H2+O2 > OH+OH 

Генерація  H: 

t < 1.5мкс: Eth+e > C2H5O+H+e, H2O+e > OH+H+e 

t < 0.84мс: O+OH > O2+H, CH3+O > CH2O+H 

t < 0.5с: H2O+e > OH+H+e, H2+OH > H2O+H 

t < 10с: H2+OH > H2O+H 

t > 10с: C2H3+M > C2H2+H+M 

Розпад H: 

t < 4.6мкс: O2+H > O+OH 

t < 1.1мс: HO2+H > OH+OH, O2+H > O+OH 

t < 0.5с: HO2+H > OH+OH, Eth+H > C2H5O+H2 

t < 1.9с: O2+H > O+OH, H2O+H > H2+OH 

t > 1.9с: H2O+H > H2+OH, C2H4+H > C2H3+H2 

Генерація  HO2: 

t < 84nс: CH2OH+O2 > CH2O+HO2, O2+C2H5O > CH3CHO+HO2 
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t < 22мкс: O2+C2H5O > CH3CHO+HO2 

t < 0.14мс: O2+C2H5O > CH3CHO+HO2, HCO+O2 > CO+HO2 

t < 0.71мс: O2+H+M > HO2+M, O2+C2H5O > CH3CHO+HO2, HCO+O2 > 

CO+HO2 

t < 0.5с: O2+C2H5O > CH3CHO+HO2 

t < 10с: O2+C2H5O > CH3CHO+HO2, HCO+O2 > CO+HO2 

t > 10с: H2+O2 > H+HO2, CH3CHO+O2 > HO2+CH3CO 

Розпад HO2: 

t < 9.4nс: HO2+e > OH+O+e 

t < 15мкс: HO2+O > OH+O2 

t < 0.5с: HO2+H > OH+OH 

t > 0.5с: CO+HO2 > CO2+OH 

Генерація  CH2: 

t < 0.15мкс: C2H5+e > CH2+CH3+e, CH3+e > CH2+H+e, CH2OH+e > CH2+OH+e 

t < 1.2мкс: C2H5+e > CH2+CH3+e, CH2OH+e > CH2+OH+e 

t < 15мкс: C2H5+e > CH2+CH3+e, CH3+e > CH2+H+e, C2H4+e > CH2+CH2+e, 

CH2O+e > CH2+O+e 

t < 0.5с: C2H4+e > CH2+CH2+e, C2H2+O > CH2+CO 

t > 0.5с: C2H2+O > CH2+CO 

Розпад CH2: 

t < 9.3мкс: CH2+O2 > HCO+OH 

t < 0.5с: CH2+H > CH+H2 

t > 0.5с: CH2+O2 > HCO+OH 

Генерація  CH3CHO: 

O2+C2H5O > CH3CHO+HO2 

Розпад CH3CHO: 

t < 74nс: CH3CHO+e > CH3+HCO+e, CH3CHO+e > CH3CO+H+e, CH3CHO+e > 

C2H4+O+e 

t < 4.6мкс: CH3CHO+O > OH+CH3CO 

t < 0.63мс: CH3CHO+OH > H2O+CH3CO 
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t < 10с: CH3CHO+H > H2+CH3CO 

t > 10с: CH3CHO > CH3+HCO 

Генерація  CH2O: 

t < 1.7мкс: CH2OH+O2 > CH2O+HO2 

t < 4.3мс: CH3+O > CH2O+H 

t < 0.5с: CH3+O > CH2O+H, C2H5O+M > CH3+CH2O+M 

t < 10с: C2H5O+M > CH3+CH2O+M 

t > 10с: CH3O+M > CH2O+H+M 

Розпад  CH2O: 

t < 28nс: CH2O+M > CO+H2+M, CH2O+e > HCO+H+e 

t < 5.7мкс: CH2O+O > HCO+OH 

t < 0.57мс: CH2O+OH > HCO+H2O, CH2O+O > HCO+OH 

t < 0.5с: CH2O+H > HCO+H2 

t > 0.5с: CH2O+M > CO+H2+M 

Генерація  OH: 

t < 37nс: Eth+e > C2H5+OH+e, H2O+e > OH+H+e 

t < 11мкс: Eth+O > C2H5O+OH 

t < 0.82мс: HO2+H > OH+OH, O2+H > O+OH 

t < 0.5с: HO2+H > OH+OH, H2O+e > OH+H+e 

t < 10с: H2O+H > H2+OH, CO+HO2 > CO2+OH 

t > 13.1с: CO+HO2 > CO2+OH 

t > 13.1с: CH4+O > CH3+OH 

Розпад OH: 

t < 2.1мкс: Eth+OH > C2H5O+H2O 

t < 0.84мс: O+OH > O2+H 

t < 0.5с: H2+OH > H2O+H 

t > 0.5с: H2+OH > H2O+H 

Генерація  O: 

t < 0.21мс: O2+e > O+O+e 

t < 2.6мс: O2+e > O+O+e, O2+H > O+OH 
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t < 0.5с: O2+e > O+O+e, CH+O2 > HCO+O, O2+H > O+OH 

t < 13.7с: O2+H > O+OH 

t > 13.7с: O2+CH3 > CH3O+O 

Розпад O: 

t < 11мкс: Eth+O > C2H5O+OH 

t < 1.5мс: O+OH > O2+H 

t < 0.5с: C2H4+O > CH3+HCO 

t > 0.5с: C2H4+O > CH3+HCO, C2H2+O > CH2+CO, H2+O > H+OH 

Генерація  CH3: 

t < 2.3мкс: Eth+e > CH2OH+CH3+e 

t < 4с: CH3CO+M > CH3+CO+M 

t < 10с: CH4+H > CH3+H2 

t < 14.5с: CH3CO+M > CH3+CO+M 

t > 14.5с: C2H6 > CH3+CH3 

Розпад CH3: 

t < 1.4nс: CH3+e > CH2+H+e, Eth+CH3 > C2H5O+CH4 

t < 1.3мс: CH3+O > CH2O+H 

t < 0.5с: CH3+CH3+M > C2H6+M, CH3+H+M > CH4+M 

t < 10с: CH3+CH3+M > C2H6+M 

t > 10с: C2H6+CH3 > CH4+C2H5 

Генерація  CO: 

t < 3.4мкс: CO2+e > CO+O+e 

t < 0.86мс: CH3CO+M > CH3+CO+M, HCO+O2 > CO+HO2 

t < 17.5с: CH3CO+M > CH3+CO+M 

t > 17.5с: CH2O+M > CO+H2+M 

Розпад CO: 

t < 0.36мкс: CO+O+M > CO2+M, CO+OH > CO2+H 

t < 0.5с: CO+OH > CO2+H 

t > 0.5с: CO+HO2 > CO2+OH 

Генерація  CH4: 
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t < 1.2мкс: Eth+CH3 > C2H5O+CH4 

t < 0.5с: CH3+H+M > CH4+M 

t < 10с: C2H6+CH3 > CH4+C2H5, CH3CHO+CH3 > CH4+CH3CO 

t > 10с: C2H6+CH3 > CH4+C2H5 

Розпад CH4: 

t < 0.28мкс: CH4+e > CH3+H+e 

t < 1мс: CH4+O > CH3+OH, CH4+OH > CH3+H2O 

t < 10с: CH4+H > CH3+H2 

t < 13.8с: CH4+HO2 > CH3+H2O2 

t > 13.8с: CH4+O2 > CH3+HO2 

Генерація  HCO: 

t < 0.95nс: CH+O2 > HCO+O 

t < 29nс: CH2O+e > HCO+H+e, CH3CHO+e > CH3+HCO+e 

t < 4.6мкс: CH2O+O > HCO+OH 

t < 0.52мс: CH2O+OH > HCO+H2O, CH2O+O > HCO+OH 

t < 1.3мс: CH2O+OH > HCO+H2O, CH2O+H > HCO+H2 

t < 0.5с: C2H4+O > CH3+HCO, CH+O2 > HCO+O, CH2O+H > HCO+H2 

t < 0.54с: C2H4+O > CH3+HCO 

t < 1.37с: CH3CHO > CH3+HCO 

t < 10с: C2H4+O > CH3+HCO 

t > 10с: CH3CHO > CH3+HCO 

Розпад HCO: 

t < 1.1мс: HCO+O2 > CO+HO2 

t < 0.5с: HCO+H > CO+H2, HCO+O2 > CO+HO2 

t < 10с: HCO+O2 > CO+HO2 

t > 10с: HCO+O2 > CO+HO2, HCO+M > CO+H+M 
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ДОДАТОК 5 

Реакції які відповідальні за генерацію та розпад  компонентів при 

температурі 1523 К (Описанно у розділі 4). 
 

T=1523 К: 

Генерація  H2: 

t < 1.1мкс: Eth+H > C2H5O+H2 

t < 31мкс: CH2O+M > CO+H2+M, CH3CHO+H > H2+CH3CO, HO2+H > H2+O2 

t < 10с: H2O+H > H2+OH 

t > 10с: CH2O+M > CO+H2+M 

Розпад H2: 

t < 54nс: H2+e > H+H+e 

t < 88мкс: H2+OH > H2O+H, H2+O > H+OH 

t < 0.5с: H2+OH > H2O+H 

t > 0.5с: H2+OH > H2O+H 

Генерація  H: 

t < 32nс: Eth+e > C2H5O+H+e, H2O+e > OH+H+e 

t < 1.5мкс: CH2OH+M > CH2O+H+M, H2+OH > H2O+H, C2H5 > C2H4+H 

t < 16мкс: CH3+O > CH2O+H, O+OH > O2+H 

t < 0.58мс: O+OH > O2+H 

t < 0.5с: Eth+e > C2H5O+H+e 

t < 10с: H2+OH > H2O+H 

t > 10с: HCO+M > CO+H+M 

Розпад H: 

t < 0.55мс: O2+H > O+OH 

t > 0.55мс: H2O+H > H2+OH 

Генерація  HO2: 

t < 14nс: O2+C2H5O > CH3CHO+HO2, CH2OH+O2 > CH2O+HO2 

t < 14мкс: O2+C2H5O > CH3CHO+HO2 

t < 36мкс: HCO+O2 > CO+HO2, O2+C2H5O > CH3CHO+HO2 

t < 0.13мс: O2+C2H5O > CH3CHO+HO2 
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t < 0.9мс: O2+C2H5O > CH3CHO+HO2, O2+H+M > HO2+M 

t > 0.9мс: O2+C2H5O > CH3CHO+HO2 

Розпад HO2: 

t < 16nс: HO2+e > OH+O+e 

t < 6.3мкс: HO2+O > OH+O2 

t < 33мкс: HO2+OH > H2O+O2 

t > 33мкс: HO2+H > OH+OH 

Генерація  CH2: 

t < 74nс: C2H5+e > CH2+CH3+e, CH3+e > CH2+H+e, CH2OH+e > CH2+OH+e 

t < 6.7мкс: C2H4+e > CH2+CH2+e, CH2O+e > CH2+O+e, CH3+e > CH2+H+e 

t > 6.7мкс: C2H2+O > CH2+CO 

Розпад CH2: 

t < 0.34мкс: CH2+O2 > HCO+OH 

t < 0.14мс: CH2+O > CH+OH, CH2+OH > CH+H2O 

t > 0.14мс: CH2+H > CH+H2 

Генерація  CH3CHO: 

O2+C2H5O > CH3CHO+HO2 

Розпад CH3CHO: 

t < 1.2мс: CH3CHO > CH3+HCO 

t < 3.6мкс: CH3CHO+O > OH+CH3CO, CH3CHO+OH > H2O+CH3CO 

t < 0.32мс: CH3CHO+OH > H2O+CH3CO 

t > 0.32мс: CH3CHO+H > H2O+CH3CO 

Генерація  CH2O: 

t < 0.76мкс: CH2OH+M > CH2O+H+M 

t < 2.6мкс: C2H5O+M > CH3+CH2O+M, CH3+O > CH2O+H 

t < 0.98мс: CH3+O > CH2O+H 

t < 0.5с: C2H5O+M > CH3+CH2O+M 

t < 10с: CH3+O > CH2O+H 

t > 10с: HCO+HCO > CH2O+CO 

Розпад CH2O: 
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t < 4.8мкс: CH2O+M > CO+H2+M 

t < 0.16мс: CH2O+OH > HCO+H2O, CH2O+O > HCO+OH 

t < 0.64мс: CH2O+OH > HCO+H2O, CH2O+H > HCO+H2 

t < 0.5с: CH2O+H > HCO+H2 

t > 10с: CH2O+M > CO+H2+M 

Генерація  OH: 

t < 27nс: Eth+e > C2H5+OH+e, H2O+e > OH+H+e 

t < 7.7мкс: Eth+O > C2H5O+OH 

t < 0.56мс: O2+H > O+OH, H2O+O > OH+OH 

t > 0.56мс: H2O+H > H2+OH 

Розпад OH: 

t < 4.5мкс: Eth+OH > C2H5O+H2O 

t < 0.64мкс: O+OH > O2+H, OH+OH > H2O+O 

t > 0.64мкс: H2+OH > H2O+H 

Генерація  O: 

t < 19мкс: O2+e > O+O+e 

t < 1мс: O2+H > O+OH, OH+OH > H2O+O 

t < 0.5с: O2+H > O+OH 

t > 0.5с: OH+OH > H2O+O 

Розпад O: 

t < 9.3мкс: Eth+O > C2H5O+OH 

t < 0.75мкс: O+OH > O2+H 

t > 0.75мкс: H2+O > H+OH 

Генерація  CH3: 

t < 0.84мкс: Eth+e > CH2OH+CH3+e, Eth+M > CH3+CH2OH+M 

t < 3.3мкс: C2H5O+M > CH3+CH2O+M 

t < 0.74мс: CH3CO+M > CH3+CO+M 

t < 0.5с: CH4+H > CH3+H2, C2H5O+M > CH3+CH2O+M 

t > 0.5с: C2H6 > CH3+CH3 

Розпад CH3: 
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t < 22nс: O2+CH3 > CH3O+O, Eth+CH3 > C2H5O+CH4 

t < 0.91мс: CH3+O > CH2O+H 

t < 0.5с: CH3+H+M > CH4+M, CH3+CH3+M > C2H6+M 

t < 10с: CH3+CH3+M > C2H6+M 

t > 10с: C2H6+CH3 > CH4+C2H5 

Генерація  CO: 

t < 2.8мкс: CO2+e > CO+O+e 

t < 0.75мс: CH3CO+M > CH3+CO+M, HCO+O2 > CO+HO2 

t < 0.5с: HCO+H > CO+H2 

t > 0.5с: HCO+M > CO+H+M 

Розпад CO: 

t < 0.26мкс: CO+OH > CO2+H, CO+O+M > CO2+M 

t < 10с: CO+OH > CO2+H 

t > 10с: CO+H+M > HCO+M 

Генерація  CH4: 

t < 4.7мкс: Eth+CH3 > C2H5O+CH4 

t < 15мкс: CH3CHO+CH3 > CH4+CH3CO, CH3+H+M > CH4+M 

t < 0.5с: CH3+H+M > CH4+M 

t > 0.5с: C2H6+CH3 > CH4+C2H5 

Розпад CH4: 

t < 62nс: CH4+e > CH3+H+e 

t < 5мкс: CH4+O > CH3+OH 

t < 0.3мс: CH4+O > CH3+OH, CH4+OH > CH3+H2O 

t > 0.3мс: CH4+H > CH3+H2 

Генерація  HCO: 

t < 0.2nс: CH+O2 > HCO+O 

t < 11nс: CH2O+e > HCO+H+e, CH3CHO > CH3+HCO 

t < 1.5мкс: CH2O+O > HCO+OH, CH3CHO > CH3+HCO, C2H4+O > CH3+HCO 

t < 0.3мс: CH2O+OH > HCO+H2O, CH2O+O > HCO+OH 

t < 0.5с: CH2O+H > HCO+H2 
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t > 0.5с: CO+H+M > HCO+M 

Розпад HCO: 

t < 0.47мс: HCO+O2 > CO+HO2 

t < 0.5с: HCO+H > CO+H2, HCO+M > CO+H+M 

t > 0.5с: HCO+M > CO+H+M 
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