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АНОТАЦІЯ 

Федірчик І.І. Плазмово-каталітичне реформування «зелених» 

вуглеводнів. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук за спеціальністю 01.04.08 – фізика плазми. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України, Київ, 2018. 

Робота присвячена експериментальному дослідженню гібридного 

плазмово-каталітичного реформування «зелених» вуглеводнів за допомогою 

плазми обертових ковзних розрядів, побудові фізичного підґрунтя цього 

процесу та визначенню впливу зовнішніх параметрів на продукти такого 

реформування. 

Компонентний склад плазми під час дисертаційного дослідження 

визначався зі спектрів випромінювання отриманих емісійною спектроскопією. 

Електронні температури атомів та коливні і обертові температури молекул 

визначалися порівнянням спектрів випромінювання отриманих під час 

експериментів зі спектрами змодельованими за допомогою програмного 

забезпечення. Речовини у газовій фазі, отримані внаслідок реформування, 

досліджено за допомогою газової хроматографії та мас-спектрометрії. 

Візуальне дослідження горіння розряду здійснено відеокамерами. Вольт-

амперні характеристики розрядів визначено осцилографом та приладами для 

вимірювання струму та напруги. 

Реформування під час дослідження було проведено за допомогою джерел 

плазми на основі обертових ковзних розрядів з твердими електродами та з 

рідким електродом. 

Визначено емісійні спектри плазми у факелі розряду за струмів розряду від 

40 до 100 мА. З отриманих спектрів визначено залежності обертових, 

коливних та електронних температур компонент плазми від струму розряду. 

Обертова та коливна температури N2 в плазмі лінійно зростають зі 
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збільшенням розрядного струму, коливна температура завжди перевищує 

обертову на 1000 К. Зі збільшенням розрядного струму електронна 

температура O спадає. 

Отримано емісійні спектри плазми у факелі розряду за потоків повітря від 

20 до 50 л хв-1. З отриманих спектрів визначено залежності обертових, 

коливних та електронних температур компонент плазми від потоку повітря 

крізь розряд. Показано, що збільшення потоку повітря крізь обертовий 

ковзний розряд слабко впливає на електронну температуру атомарного кисню. 

Виявлено, що коливна температура азоту зростає зі збільшенням потоку 

повітря крізь розряд, тоді як обертова температура азоту спадає. Показано, що 

за потоків менше 30 л хв-1 електронна, обертова та коливні температури 

компонент плазми співпадають у межах похибки та плазма є близькою до 

ізотермічної. Збільшення потоку повітря крізь розряд веде до зменшення 

обертової температури азоту та розходження між коливною та обертовою 

температурами. 

Вивчено емісійні спектри плазми розрядного проміжку та факелу 

обертових ковзних розрядів з рідким електродом. Показано, що у розрядному 

проміжку обертова та коливна температури OH співпадають та дорівнюють 

(4100 ± 200) K, електронна температури H та O дорівнюють (3200 ± 500) K та 

(5000 ± 500) K відповідно. У плазмі факелу є відмінності між коливними та 

обертовими температурами гідроксилу (T*
v (OH) = (4200 ± 200) K, 

T*
r (OH) = (3200 ± 200) K) та азоту (T*

v (N2) = (5000 ± 200) K, 

T*
r (N2) = (3500 ± 200) K). Електронні температури H та O у плазмі факелу 

дорівнюють (3500 ± 500) K та (5200 ± 500) K відповідно. 

Отримано вольт-амперні характеристики обертового ковзного розряду за 

різних потоків повітря крізь розряд. Показано, що вольт-амперні 

характеристики є спадними та близькими за формою до вольт-амперних 
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характеристик дугових розрядів. Підвищення потоку повітря крізь розряд веде 

до підвищення напруги розряду для одних і тих же значень струму розряду. 

Досліджено осцилограм напруги та струму обертового ковзного розряду за 

потоків повітря крізь розряд 1,5 – 3,5 л хв-1, потоків повітря крізь реакційну 

камеру 3,5 – 7,5 л хв-1 та струмів розряду 20 – 80 мА. На осцилограмах 

спостерігається режим з пилкоподібними коливання напруги та струму, які є 

характерними для ковзних розрядів та є наслідком зміни довжини розрядного 

каналу. Показано, що зі збільшенням потоку повітря крізь розряд від 1,5 до 

3,5 л хв-1 частка режиму з пилкоподібними коливаннями зростає та він стає 

домінуючим, при цьому частота пилкоподібних коливань зростає від 1 кГц до 

2 кГц внаслідок збільшення швидкості зміни довжини розрядного каналу. 

Виявлено, що подача потоку газу крізь реакційну камеру веде до зникнення 

пилкоподібних коливань на осцилограмах. За сталого потоку повітря через 

розряд 2,5 л хв-1 режим з пилкоподібними коливаннями присутній у всьому 

діапазоні струмів розряду від 20 до 80 мА, однак за струму менше 40 мА 

пилкоподібні коливання присутні лише на півперіоді синусоїди з 

максимальним значенням напруги. Показано, що частота пилкоподібних 

коливань зменшується від 4 кГц при 20 мА до 1 кГц при 80 мА. 

Отримано відеозаписи горіння обертового ковзного розряду з рідким 

електродом у режимах з рідким та твердим катодом. Виявлено, що у режимі з 

твердим катодом довжина розрядного каналу є більшою, однак він є вужчим, 

ніж за режиму з рідким катодом. На отриманих осцилограмах напруги та 

струму обертового ковзного розряду з рідким електродом не зафіксовано 

значних коливань, що вказує на стабільність розрядного каналу. Виявлено, що 

напруга розряду у режимі з рідким катодом є на 25 % більшою ніж у режимі з 

твердим катодом. 

Отримано залежність напруги обертового ковзного розряду від 

мiжелектродної відстані між твердим електродом та поверхнею рідкого 
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електроду за відстані 18 та 22 мм між металевими електродами. Виявлено, що 

у режимі з твердим катодом ця залежність є немонотонною та має максимум; 

початкове зростання напруги змінюється спаданням тоді, коли розрядний 

канал розштовхує тонкий шар рідини та замикається на нижній металевий 

електрод. У режимі з рідким катодом напруга монотонно зростає зі збільшення 

мiжелектродної відстані. 

Розраховано середню енергію електронів плазми обертового ковзного 

розряду з рідким електродом. Проведено порівняння середньої енергії 

електронів плазми за різного вмісту води у плазмотвiрному газі та показано, 

що збільшення концентрації води веде до зростання середньої енергії 

електронів плазми. 

Досліджено вплив плазми коронного розряду на поверхневий натяг рідин 

з різною провідністю. Виявлено, що зменшення поверхневого натягу є 

сильнішим для слабкопровідних рідин. Показано зростання швидкості 

згорання стеарину за присутності плазми коронного розряду. 

Досліджено гібридне плазмово-каталітичне реформування 96 % етанолу 

частковим окисненням за допомогою обертового ковзного розряду. Визначено 

середній час відгуку системи для гібридного плазмово-каталітичного 

реформування на появу та зникнення плазми та вхідного потоку вуглеводню. 

Показано неможливість проведення реформування за експериментальних 

умов за відсутності плазми. 

Визначено залежність складу продуктів реформування 8 кВт потоку 

етанолу від потужності вкладеної до джерела плазми за температури реактора 

450 оС. Показано, що зі зміною потужності вкладеної до джерела плазми у 

діапазоні від 10 до 70 Вт об’ємні концентрації основних продуктів 

реформування змінюються слабко. Визначено залежності ефективності 

реформування η та співвідношення між хімічною енергією продуктів 

реформування вуглеводню та електричною енергією вкладеною в плазму α від 
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потужності вкладеної у джерело плазми. Показано, що зі зростанням 

потужності η зростає тоді як α спадає. 

Досліджено залежність складу продуктів та параметрів реформування 

2 кВт потоку етанолу від температури реакційної камери у діапазоні від 200 до 

350 оС. Отримано максимум залежності η від температури реакційної камери 

за температури 250 оС. Визначено залежність енергетичного виходу водню від 

температури реакційної камери. Показано високу ефективність реформування 

та енергетичний вихід водню під час гібридного плазмово-каталітичного 

реформування. 

Вивчено вплив ступеню активації повітря у діапазоні 0,17, 0,21, 0,5 та 0,61 

на склад продуктів реформування 2 кВт потоку етанолу за температури 

реакційної камери 250 оС. Виявлено слабку зміну виходу водню, зменшення 

виходу монооксиду вуглецю та зменшення вихідного потоку метану зі 

збільшенням ступеню активації повітря. Отримано спадні залежності 

ефективності реформування та енергетичного виходу водню від ступеню 

активації повітря. 

Здійснено порівняння ефективності гібридного плазмово-каталітичного 

реформування етанолу з іншими підходами реформування етанолу в синтез-

газ за допомогою плазми. Показано високу ефективність та енергетичний 

вихід водню гібридного плазмово-каталітичного реформування у порівнянні з 

іншими системами. 

Досліджено залежність складу гібридного плазмово-каталітичного окисно-

парового реформування етанолу від молярного співвідношення між 

введеними водяною парою та етанолом у діапазоні 0,25, 0,60, 0,75 та 0,95. 

Виявлено зменшення концентрації основних складових синтез-газу зі 

збільшенням співвідношення між водою та етанолом. Показано, що зі 

зростанням співвідношення між введеними водою та етанолом зростає частка 
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повністю окисненого етанолу в системі. Отримано залежності η та α від 

співвідношення між введеними водою та етанолом. 

Вивчено вплив температури реакційної камери у діапазоні від 250 до 

450 оС на склад продуктів гібридного плазмово-каталітичного окисно-

парового реформування етанолу за співвідношення між введеними водою та 

етанолом 0,6 та потужності розряду 124 Вт. Виявлено спадання η та α 

гібридного плазмово-каталітичного окисно-парового реформування зі 

збільшенням температури реакційної камери. 

Проведено порівняння результатів гібридного плазмово-каталітичного 

реформування соняшникової олії, етанолу та дизельного палива. Показано 

вищу ефективність реформування олії та етанолу в порівнянні з дизельним 

паливом. Оцінено теоретичний вихід диметилового етеру з отриманого 

синтез-газу. 

Результати експериментальних досліджень використано для фізичного 

обґрунтування гібридного плазмово-каталітичного реформування «зелених» 

вуглеводнів. Показано ключову роль використання нерівноважної плазми для 

реформування. 

Ключові слова: плазма, плазмовий каталіз, нерівноважність, збуджена 

молекула, зелена хімія, вуглеводень, реформування, синтез-газ, поверхневий 

натяг.  



8 

 

SUMMARY 

Fedirchyk I. Plasma-catalytic reforming of green hydrocarbons. – 

Qualifying scientific work should be treated as a manuscript. 

Thesis is submitted to acquire the scientific degree of Candidate of Sciences in 

Physics and Mathematics, specialty 01.04.08 – plasma physics. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv of Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 

2018. 

This work is dedicated to the experimental study of hybrid plasma-catalytic 

reforming of green hydrocarbons with the help of rotating gliding discharge plasma, 

creating a physical base of this process and study of the influence of the external 

factors on the reforming products. 

The plasma composition during the thesis research was determined using 

emission spectra obtained via optical emission spectroscopy. Electron temperatures 

of atoms as well as vibrational and rotational temperatures of molecules were 

determined via the comparison of experimental spectra with those obtained using 

simulation software. The gaseous products of reforming were studied using gas 

chromatography and mass-spectrometry. Visual analysis of discharge was made 

with the help of video cameras. Current-voltage characteristics of discharges were 

obtained using oscilloscope, voltmeters and ammeters. 

During the research, reforming was conducted using plasma sources based on 

rotating gliding discharges with solid and liquid electrodes. 

Emission spectra of discharge torch plasma at discharge currents from 40 to 

100 mA were obtained. The spectra were used to determine the dependencies of 

rotational, vibrational and electron temperatures of plasma components on the 

discharge current. Vibrational and rotational temperatures of N2 in plasma linearly 

rise with the increase of discharge current, with vibrational temperature always 

being 1000 K higher then rotational temperature. Electron temperature of O 

decreases with the increase of discharge current. 
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Emission spectra of discharge torch plasma was obtained at the airflows in the 

range from 20 to 50 l min-1. Based on obtained spectra, the dependencies of 

rotational, vibrational and electron temperatures of plasma components on the 

airflow through discharge were determined. It is shown that increase of the airflow 

through rotating gliding discharge has little influence on atomic oxygen electron 

temperature. It was discovered that vibrational temperature of nitrogen increases 

with the rise of airflow through discharge, while nitrogen rotational temperature 

decreases. It was shown that at the airflows under 30 l min-1 electron, rotational and 

vibrational temperatures of plasma components are equal within the error margin 

and plasma is close to equilibrium. Increase of discharge airflow leads to the 

decrease of nitrogen rotational temperature and difference between vibrational and 

rotational temperatures. 

The emission spectra of discharge gap and torch plasma of rotating gliding 

discharge with liquid electrode has been studied. It was shown that in the discharge 

gap the rotational temperature of OH is equal to its vibrational temperature 

(4100 ± 200) K, the electron temperatures of H and O are (3200 ± 500) K and 

(5000 ± 500) K, respectively. Plasma torch features difference between vibrational 

and rotational temperatures of OH (T*
v (OH) = (4200 ± 200) K, 

T*
r (OH) = (3200 ± 200) K) and N2 (T*

v (N2) = (5000 ± 200) K, 

T*
r (N2) = (3500 ± 200) K). Electron temperatures of H and O in plasma torch are 

(3500 ± 500) K and (5200 ± 500) K, respectively. 

Current-voltage characteristics of rotating gliding discharge were obtained for 

the different airflows through the discharge. It is shown that current-voltage 

characteristics are decreasing and similar to current-voltage characteristics of arc 

discharges. An increase of the airflow through the discharge leads to an increase in 

discharge voltage for the same discharge current values. 

The oscillograms of the voltage and current of rotating gliding discharge at the 

airflows through a discharge in the range of 1.5 - 3.5 l min-1, the airflows through 
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the reaction chamber in the range of 3.5 - 7.5 l min-1 and the discharge current in the 

range of 20 – 80 mA were investigated. The oscillograms feature a mode with saw-

like voltage and current oscillations that are characteristic of gliding discharges as a 

consequence of changes in the length of the discharge channel. It is shown that with 

the increase in the air flow through the discharge from 1.5 to 3.5 l min-1, the 

proportion of the mode with saw-like oscillations increases and it becomes 

dominant, while the frequency of saw-like oscillations increases from 1 kHz to 

2 kHz due to an increase in the rate of change of the discharge channel length. It was 

found that the presence of a gas flow through the reaction chamber leads to the 

disappearance of the saw-like oscillations on oscillograms. For a steady flow of air 

through the discharge of 2.5 l min-1, the mode with saw-like oscillations is present 

in the entire range of discharge currents from 20 to 80 mA, but at less than 40 mA 

saw-like oscillations are present only in the half-period of the sinusoid with the 

maximum value of the discharge voltage. It is shown that the frequency of the saw-

like oscillations decreases from 4 kHz at 20 mA to 1 kHz at 80 mA. 

Videos of rotating gliding discharge with a liquid electrode in liquid and solid 

cathode modes have been obtained. It has been found that in a solid cathode mode, 

the length of the discharge channel is greater, but it is more narrow than discharge 

channel in the liquid cathode mode. Obtained oscillograms of the voltage and current 

of a rotating gliding discharge with liquid electrode showed no significant 

oscillations, indicating the stability of the discharge channel. It was found that the 

discharge voltage in liquid cathode mode is 25% higher than in solid cathode mode. 

The dependence of the voltage of the rotating gliding discharge on the 

interelectrode distance between the solid electrode and the surface of the liquid 

electrode at a distance of 18 and 22 mm between the metal electrodes was obtained. 

It was found that in the solid cathode mode this dependence is nonmonotonic and 

has a maximum; the initial increase in the voltage turns into a decrease when the 

discharge channel pushes the thin layer of liquid and closes on the lower metal 
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electrode. In a liquid cathode mode, the voltage monotonically increases with 

increasing interelectrode distance. 

The average energy of electrons in the plasma of the rotating gliding discharge 

with liquid electrode was calculated. A comparison was made of the average energy 

of plasma electrons for different water content in plasma gas, and it was shown that 

an increase in water concentration leads to an increase in the average energy of 

plasma electrons. 

The influence of the corona discharge plasma on the surface tension of liquids 

with different conductivity was investigated. It was found that the reduction of the 

surface tension is stronger for low-conductivity liquids. The increase of the of stearin 

combustion rate in the presence of corona discharge plasma was shown. 

The hybrid plasma-catalytic reforming of 96 % ethanol via partial oxidation 

using rotating gliding discharge was investigated. The average response time of the 

system for hybrid plasma-catalytic reforming to the appearance and disappearance 

of both plasma and input stream of hydrocarbon was determined. The impossibility 

of conducting reforming under experimental conditions in the absence of plasma is 

shown. 

The dependence of the composition of the reforming product at 8 kW ethanol 

flow on the power supplied to the plasma source at the reactor temperature of 450 oC 

was determined. It is shown that the change in the power supplied to the plasma 

source in the range from 10 to 70 W has little impact on the volume concentrations 

of the main reforming products. The dependences of the reforming efficiency η and 

the ratio between the chemical energy of hydrocarbon reforming products and the 

electrical energy spent on the plasma generation α on the power supplied to the 

plasma source were determined. It is shown that η increases with the increase of 

plasma power meanwhile α decreases. 

The dependence of the product composition and reforming parameters at 2 kW 

ethanol flow on the temperature of the reaction chamber in the range from 200 to 
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350 oC was investigated. The maximum of the dependence of η on the temperature 

of the reaction chamber was obtained at 250 oC. The dependence of the energy yield 

of hydrogen on the reaction chamber temperature was determined. High reforming 

efficiency and hydrogen energy yield are shown during the hybrid plasma-catalytic 

reformation. 

The effect of the air activation rate in the range of 0.17, 0.21, 0.5 and 0.61 on the 

composition of reforming products at 2 kW ethanol flow at the 250 oC temperature 

of the reaction chamber was studied. A weak change in the hydrogen yield was 

detected with the increase of air activation rate alongside a decrease in the carbon 

monoxide yield and a decrease in the methane yield. Decreasing dependence of the 

reforming efficiency and hydrogen energy yield on the air activation rate has been 

obtained. 

The comparison between the efficiency of the hybrid plasma-catalytic ethanol 

reforming and the efficiencies of other approaches to the reforming of ethanol into 

synthesis gas with the help of plasma was carried out. High efficiency and hydrogen 

energy yield of the hybrid plasma-catalytic reforming was shown in comparison with 

other systems. 

The dependence of the product composition of the hybrid plasma-catalytic 

steam-oxidative reforming of ethanol on the molar ratio between the introduced 

water vapor and ethanol in the range of 0.25, 0.60, 0.75 and 0.95 was studied. The 

reduction of the concentration of the main synthesis gas components with an increase 

in the ratio between water and ethanol has been revealed. It is shown that as the ratio 

between the injected water and ethanol increases, the amount of fully oxidized 

ethanol in the system increases. The dependences η and α on the ratio between 

introduced water and ethanol were obtained. 

The influence of the reaction chamber temperature in the range from 250 to 

450 °C on the composition of the products of the hybrid plasma-catalytic steam-

oxidative reforming of ethanol for the ratio between the injected water and ethanol 
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0.6 and the power of the discharge of 124 W was studied. The decrease of η and α 

of the hybrid plasma-catalytic steam-oxidative reforming with the increase of the 

reaction chamber temperature was revealed. 

A comparison between the results of hybrid plasma-catalytic reforming of 

sunflower oil, ethanol and diesel fuel was carried out. The higher efficiency of oil 

and ethanol reforming in comparison with diesel fuel was shown. The theoretical 

yield of dimethyl ether from the obtained synthesis gas was estimated. 

The results of experimental studies have been used to physically substantiate the 

hybrid plasma-catalytic reforming of "green" hydrocarbons. The key role of non-

equilibrium plasma in reforming was shown. 

Keywords: plasma, plasma catalysis, non-equilibrium, excited molecule, green 

chemistry, hydrocarbon, reforming, synthesis gas, surface tension.  
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ВСТУП 

 

Вже близько століття викопні вуглеводні, такі як вугілля, нафта та 

природний газ, є основою світової енергетики, а також важливою первинною 

сировиною для хімічної промисловості. Зокрема, у 2013 році викопнi 

вуглеводнi були сировиною для отримання 81,4 % від усієї виробленої світової 

енергії та палива [1]. Окрім цього, виробництво різноманітних цінних хімічних 

сполук та полімерів базується на використанні викопних вуглеводнів як 

сировини. Однак великi об’єми видобутку та широкий спектр застосувань 

вугілля, нафти та газу ведуть до екологічних та економічних ускладнень, 

наслідки яких ставатимуть з кожним роком все помітнішими. 

Найважливішим для довкілля негативним наслідком використання 

великих об'ємів викопних вуглеводнів є підсилення природного парникового 

ефекту. Вуглець, який вийшов з природного кругообігу та накопичувався в 

земній корі протягом мільйонів років, повертається у природний цикл 

кругообігу вуглецю під час спалення вуглеводневих палив у вигляді діоксиду 

вуглецю. Діоксид вуглецю та метан, який виділяється в атмосферу під час 

видобутку вугілля, нафти та природного газу, входять до головних 

антропогенних підсилювачів глобального парникового ефекту [2]. 

Результатом є швидкi глобальнi зміни довкілля, якi роблять навколишнє 

середовище несприятливим для існування людини, викликають порушення 

екосистем та навіть вимирання видів, якi не встигають пристосуватися до 

різких кліматичних змін [3]. Додатковою проблемою використання викопних 

вуглеводнів є швидкість відновлення їхніх покладів. Згідно наукового 

консенсусу, формування викопних вуглеводнів триває протягом мільйонів 

років, а швидкість їхнього видобутку перевищує швидкість накопичення. За 

сучасних темпів видобутку виснаження більшості доступних родовищ нафти 

та газу станеться до кінця 21-го століття, а вугілля – до кінця 22-го століття [4]. 
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За цього сценарію людству прийдеться перейти на нетрадицiйнi поклади 

викопних вуглеводнів, розробка яких значна складніша, дорожча та 

небезпечніша. Такий перехід викличе значне зниження темпів видобутку та 

підвищення вартості викопних вуглеводнів та унеможливить підтримку темпів 

видобутку необхідних для нормального функціонування залежної від 

викопних вуглеводнів економіки [5]. 

Розв’язати розглянуті проблеми можна перевівши енергетику та 

промисловість на технології, що відповідають засадам сталого розвитку та 

використовують відновлювані ресурси замість викопних вуглеводнів. Такі 

ресурси включають «зелені» вуглеводні – вуглеводні біологічного 

походження, якi отримують з рослин, водоростей та іншої біомаси, а також з 

органічних відходів. Використання «зелених» вуглеводнів менше впливає на 

навколишнє середовище, оскільки вони інтегровані у природній кругообіг 

вуглецю та не вносять до нього додаткового джерела діоксиду вуглецю. 

Діоксид вуглецю, що виділяється в атмосферу пiд час спалення «зелених» 

вуглеводнів, поглинається пiд час росту наступного покоління сировини, 

відновлення якої відбувається за період від кількох місяців до кількох років. 

Повноцінне використання «зелених» вуглеводнів вимагає подолання ряду 

ускладнень, які не властиві викопним паливам та пов’язані з реформуванням 

(переробкою) «зелених» вуглеводнів у придатну для застосування форму. 

Головною проблемою використання «зелених» вуглеводнів є різноманітність 

їхнього хімічного складу. Традиційні методи органічної та нафтохімії 

розраховані на реформування нафти та природного газу за допомогою 

термічного нагріву реагентів (термохімічний підхід) та використання 

неорганічних каталізаторів. Термохімічний підхід не відповідає вимогам 

зеленої хімії та є неефективним для реформування «зелених» вуглеводнів, 

оскільки для нього властиві великі втрати енергії та низька селективність 

хімічних процесів. Втрати у системах такого типу виникають за рахунок 
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витрат енергії на нагрів реактора та всієї реакційної суміші. Нагрів реагентів 

зменшує селективність хімічних процесів, оскільки загальне зростання 

температури у реакторі пришвидшує не лише цільові реакції, а й реакції 

внаслідок яких утворюються небажані побічні продукти. Традиційні 

каталізатори дозволяють зменшити температури реформування «зелених» 

вуглеводнів, однак вони є чутливими до складу та чистоти сировини. Окрім 

цього, використання каталізаторів для реформування вуглеводнів вимагає 

створення складних, громіздких та дорогих систем. 

Серед досліджень та розробок новітніх методів переробки «зелених» 

вуглеводнів багато робіт присвячено плазмохімічним технологіям за участю 

низькотемпературної плазми [6]–[13]. Зацікавленість до використання плазми 

виникає завдяки її високій густині енергії та здатності генерувати хімічно 

активні частинки, такі як iони, електрони, радикали та збуджені атоми і 

молекули. Наслідком цих властивостей плазми є два шляхи її застосування для 

реформування вуглеводнів – використання рівноважної плазми та 

використання нерівноважної плазми. Традиційні шляхи використання плазми 

для реформування вуглеводневої сировини аналогічні за своєю суттю 

термохімічним. Вони використовують ізотермічну плазму дугових 

плазмотронів для нагрівання суміші реагентів та забезпечують перебіг 

хімічних процесів у рівноважних умовах за високої температури. Такий підхід 

наштовхується на ті ж невирішені проблеми, що і традиційні термохімічні 

підходи, а саме високе споживання електричної енергії та низьку 

селективність хімічних перетворень. Низька селективність процесу є 

неприпустимою з точки зору «зеленої» хімії, оскільки вона порушує її базові 

принципи ефективного використання сировини, відсутності відходів та 

уникання використання токсичних та небезпечних речовин під час хімічного 

перетворення [14]. 
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Інший шлях використання плазми для реформування вуглеводнів полягає 

у застосуванні нерівноважної плазми. Для нерівноважної плазми характерні 

високі енергії електронів та присутність молекул зі збудженими коливними 

рівнями у той час як температура важких компонент плазми залишається 

порівняно низькою. Відомо, що навіть за низьких температур важкої 

компоненти плазми хімічні реакції за участю молекул зі збудженими 

коливними рівнями мають швидкість, сумірну зі швидкістю реакцій 

незбуджених молекул за значно вищих температур [15]. Причиною цього є 

зменшення енергії активації хімічних реакцій за участю молекул зі 

збудженими коливними рівнями [16]. Як наслідок, збуджені частинки в плазмі 

виконують роль каталізатора хімічних реакцій. Таким чином використання 

нерівноважної плазми з низькою температурою важких частинок дозволяє 

проводити необхідні хімічні реакції за знижених температур завдяки енергії 

молекул зі збудженими коливними рівнями, уникаючи при цьому додаткового 

вкладу енергії у нагрів реагентів та реактора. Додатковими перевагами таких 

процесів, важливими з точки зору концепцій зеленої хімії та сталого розвитку, 

є висока селективність та зменшення виходу побічних продуктів та відходів 

внаслідок поєднання низької температури та нерівноважних умов процесу. 

Потрібно зауважити, що згідно попередніх досліджень [17] екзотермічні 

реакції, які проходять під час реформування вуглеводнів, впливають на 

параметри плазми та зменшують її нерівноважність. Внаслідок цього пряма 

подача всіх реагентів необхідних для реформування вуглеводневої сировини у 

джерело нерівноважної плазми під час реформування не веде до значного 

покращення характеристик реформування у порівнянні з термохімічними 

методами [18]. Підходом, який дозволив ефективно використати нерівноважну 

плазму для активації хімічних процесів під час реформування вуглеводнів, є 

гібридне плазмово-каталітичне реформування. Під час гібридного плазмово-

каталітичного реформування стимуляція перебігу реакцій реформування 
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вуглеводнів відбувається за допомогою активації допоміжних реагентів, таких 

як окисник чи вода, нерівноважною плазмою за межами хімічного реактора, в 

якому проходить власне процес реформування. Цей підхід дозволив з високою 

ефективністю провести реформування деяких «зелених» вуглеводнів [13], 

однак досі він не був детально досліджений. 

У зв'язку з цим дослідження гібридного плазмово-каталітичного 

реформування «зелених» вуглеводнів та створення ефективних генераторів 

нерівноважної плазми високого тиску для реалізації даного підходу до 

реформування вуглеводневої сировини є актуальною задачею. 

Актуальність теми. Актуальність теми дисертації обумовлена 

необхідністю дослідження систем для гібридного плазмово-каталітичного 

реформування вуглеводнів у синтез-газ. У плазмохімії залишаються 

невирішеними проблеми використання плазмових систем такого типу для 

каталізу хімічних реакцій та проблема поєднання плазми з традиційними 

хімічними технологіями. 

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

Представлені в дисертаційній роботi результати отримано на кафедрi фізичної 

електроніки факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проведені 

дослідження є складовими виконання наступних науково-дослідних тем: 

11БФ052-02 «Фундаментальнi процеси в лабораторній та космічній плазмi», 

№ державної реєстрації 0111U006169, 01.2011 – 12.2015; 12БП052-01 

«Розробка генераторів нерівноважної плазми в гетерофазних середовищах для 

енергетичних i екологічних технологій», № державної реєстрації 

0112U003548, 01.2012 – 12.2014; 15БП052-02 «Розробка динамічних 

плазмово-рідинних систем з метою підвищення ефективності використання 

природних ресурсів», № державної реєстрації 0115U000261, 

03.2015 – 12.2015; 16БФ052-02 «Фізичні процеси в розрядній та комплексній 
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плазмі для технологічних застосувань», № державної реєстрації 0116U002531, 

03.2016 – 12.2018. 

Мета i завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

дослідження фізико-хімічних процесів у гібридних плазмово-каталітичних 

системах на основi обертових ковзних розрядів та вивчення особливостей 

гібридного плазмово-каталітичного реформування рідкої вуглеводневої 

сировини в синтез-газ. 

Досягнення цієї мети вимагало вирішення декількох основних завдань: 

- створити системи для гібридного плазмово-каталітичного реформування 

«зелених» вуглеводнів у синтез-газ на основi обертових ковзних розрядiв; 

- визначити компонентний склад активних частинок у розрядi та факелi; 

- визначити компонентний склад продуктів гібридного плазмово-

каталітичного реформування вуглеводнів; 

- визначити ефективність застосування гібридного плазмово-каталітичного 

реформування вуглеводнів для отримання синтез-газу; 

- провести порівняння гібридного плазмово-каталітичного реформування з 

іншими підходами до плазмово-каталітичного реформування. 

Об’єкт дослідження – плазма в системах для гібридного плазмово-

каталітичного реформування вуглеводнів на основi обертових ковзних 

розрядiв з твердими та з рiдким електродами. 

Предмет дослідження – роль плазми обертових ковзних розрядів у 

процесах гібридного плазмово-каталітичного реформування вуглеводнів. 

Методи дослідження. 

Плазма. Компонентний склад плазми визначено зі спектрів 

випромінювання плазми, якi одержано за допомогою оптичної емісійної 

спектроскопії. Електронні температури збуджених атомів у плазмі визначено 

за методом відносних інтенсивностей. Коливнi та обертовi температури 

збуджених молекул визначено за допомогою порівняння спектрів 
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випромінювання, якi виміряно пiд час експериментів, зі спектрами якi 

змодельовано за допомогою програмного забезпечення. Середню енергію 

електронів плазми визначено моделюванням за допомогою програмного 

забезпечення. 

Газофазнi речовини. Дослідження складу речовин у газовій фазi, якi 

отримано на виході з системи, здійснено за допомогою газової хроматографії 

та мас-спектрометрії. 

Інше. Для візуального дослідження процесу горіння розряду використано 

відеокамери. Вольт-ампернi характеристики розрядiв визначено за допомогою 

осцилографів та приладів для вимірювання струму і напруги. 

Наукова новизна одержаних результатiв. Основними науковими 

результатами, що виносяться на захист, є такi: 

1. Вперше виявлено ефект негативного впливу хімічних процесів на 

нерівноважність плазми, який полягає в тому, що хімічні процеси ведуть 

до зменшення заселеності збуджених коливних енергетичних рівнів 

молекул, а енергія під час екзотермічних хімічних процесів переважно 

йде на нагрівання, а не на збудження коливних рівнів молекул. На цій 

основі розроблено систему гібридного плазмово-каталітичного 

реформування для використання у гібридних плазмово-каталітичних 

технологіях для енергетики на відновлюваній сировині, в якій ефект 

негативного впливу хімічних процесів на нерівноважність плазми 

пригнічений. 

2. Виявлено можливість впливу на середню енергію електронів у плазмi 

динамічних плазмово-рідинних систем. Зокрема, середня енергія 

електронів у плазмi зростає зi збільшенням вмісту води в плазмотвiрному 

газi. 

3. Показано, що поверхневий натяг дiелектричних рiдин зменшується на 

їхній межі з плазмою. Це веде до зростання швидкості випаровування 



31 

 

таких рiдин у плазмово-рідинних системах та до збільшення швидкості 

парового реформування при використанні водних розчинів реагентів. 

4. Вперше показано, що зі збільшенням потужності, вкладеної в джерело 

плазми, ефективність гібридного плазмово-каталiтичного реформування 

вуглеводнiв лінійно зростає, а вiдношення хiмiчної енергiї продуктiв 

реформування до електричної енергiї, вкладеної в джерело плазми 

нелінійно спадає. 

5. Показано, що гібридне плазмово-каталiтичне реформування вуглеводнiв 

дозволяє ефективно отримувати синтез-газ як з етанолу так i з рослинних 

олiй. Показано, що запропонованi плазмово-хiмiчнi реактори для такого 

реформування належать за ефективністю реформування та енергетичним 

виходом водню до найкращих існуючих систем. 

Практичне значення одержаних результатiв. Показано можливiсть 

ефективного використання системи на основi обертового ковзного розряду для 

гібридного плазмово-каталiтичного реформування етанолу та соняшникової 

олiї в синтез-газ. 

Показано можливiсть ефективного регулювання споживання електричної 

енергiї необхiдної для генерацiї плазми у системi для гібридного плазмово-

каталiтичного реформування вуглеводнiв зi збереженням високої 

ефективностi реформування вуглеводнiв. 

Показано наявнiсть впливу плазми на поверхневий натяг вуглеводнiв пiд 

час їхнього реформування у плазмово-каталiтичних системах на основi 

обертових ковзних розрядiв. 

Достовiрнiсть отриманих результатiв. Достовiрнiсть отриманих 

результатiв забезпечено завдяки використанню сучасних експериментальних 

методiв та дiагностичних методик, узгодженням вимiряних даних з 

результатами числового моделювання. Усi отриманi результати представленi 

науковiй спiльнотi та отримали позитивнi вiдгуки. 
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Особистий внесок здобувача. Здобувач брав безпосередню участь у 

пiдготовцi та проведеннi усiх експериментальних дослiджень, результати яких 

покладено в основу дисертацiї; здiйснював обробку, порiвняльний аналiз та 

iнтерпретацiю одержаних експериментальних даних; проводив спiвставлення 

експериментальних даних з результатами чисельного моделювання. 

Дисертанту належить значний внесок у пiдготовцi доповiдей та написаннi 

наукових статей, якi опублiковано за темою дисертацiї. 

Апробацiя результатiв дисертацiї. Результати дисертацiйного 

дослiдження доповiдалися на наукових конференцiях рiзного рiвня: 

- ХII, XIII, XIV, XV and XVI International Young Scientists’ Conference on 

Applied Physics (Kyiv, Ukraine, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016); 

- International Conference on Plasma Physics and controlled Fusion (ICPPCF-

2012, ICPPCF-2014, ICPPCF-2016) (Alushta, Ukraine, 2012; Kharkiv, 

Ukraine, 2014, 2016); 

- XX, XXI, XII, XXIII та XIV Щорiчна наукова конференцiя Iнституту 

ядерних дослiджень НАН України (Київ, Україна, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017); 

- XI Мiжнародна наукова мiждисциплiнарна конференцiя студентiв, 

аспiрантiв та молодих вчених «Шевченкiвська весна» (Київ, Україна, 

2013); 

- International Conference of Young Scientists and Post-Graduates (IEP2013, 

IEP-2015) (Uzhhorod, Ukraine, 2013, 2015); 

- XX, XXI and XXII Symposium on Physics of Switching Arc (Nove Mesto na 

Morave, Czech Republic, 2013, 2015,2017); 

- 5th European Conference for Aeronautics and Space Sciences (EUCASS 2013) 

(Munich, Germany, 2013); 

- Українська конференцiя з фiзики плазми та керованого термоядерного 

синтезу (2013, 2015) (Київ, Україна, 2013, 2015); 
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- IX, XI and XII International Conference «Electronics and Applied Physics» 

(Kyiv, Ukraine, 2013, 2015, 2016); 

- XII and XIII International Scientific-Practical Conference of Students and 

Young Scientists «Shevchenkivska Vesna» (Kyiv, Ukraine, 2014, 2015); 

- 6th and 7th International Conference «Physics of Liquid Matter: Modern 

Problems» (PLLMP 2014, PLLMP 2016) (Kyiv, Ukraine, 2014, 2016); 

- VII Международный симпозиум по теоретической и прикладной 

плазмохимии (Плёс, Россия, 2014); 

- 14th and 15th International Symposium on High Pressure Low Temperature 

Plasma Chemistry (HAKONE XIV, HAKONE XV) (Zinnowitz, Germany, 

2014; Brno, Czech Republic, 2016); 

- VIII International Conference Plasma Physics and Plasma Technology (PPPT-

8) (Minsk, Belarus, 2015); 

- 6th and 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-6) 

(Bressanone, Italy, 2015; Sveti Martin na Muri, Croatia, 2017); 

- I and II International Young Scientists Forum on Applied Physics (YSF2015, 

YSF-2016) (Dnipropetrovsk, Ukraine, 2015; Kharkiv, Ukraine, 2016); 

- 27th Symposium on Plasma Physics and Technology (SPPT-2016) (Prague, 

Czech Republic, 2016). 

Публiкацiї. На основi матерiалiв дисертацiї опублiковано 13 статей та 25 

публiкацiй у працях конференцiй. 

Структура дисертацiї. Дисертацiя складається зi вступу, п’яти роздiлiв, 

загальних висновкiв, списку цитованої лiтератури у кiлькостi 70 найменувань. 

Загальний обсяг дисертацiйної роботи становить 157 сторiнок, з яких 115 

складають основний текст дисертації, в тому числi 54 рисунки та 9 таблиць.  
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РОЗДIЛ 1 

ОГЛЯД ЛIТЕРАТУРИ 

1.1. «Зеленi» вуглеводнi та їх склад 

«Зеленi» вуглеводнi – це будь-якi матерiали недавнього бiологiчного 

походження, якi включають рослинну сировину, як от деревина, трава та 

сiльськогосподарськi відходи, а також тваринний послiд та побутовi бiологiчнi 

вiдходи. Завдяки широкому розповсюдженню, «зеленi» вуглеводнi є одним з 

найпоширенiших джерел вiдновлюваної сировини для отримання палив та 

цiнних хiмiчних сполук. 

Утворення «зелених» вуглеводнiв вiдбувається внаслiдок захоплення 

рослинами сонячної енергiї та її збереження у виглядi вуглецевих зв’язкiв. 

Накопичення енергiї вiдбувається завдяки реакцiї фотосинтезу 1.1, пiд час якої 

вуглекислий газ CO2 та вода H2O перетворюються в цукри (CH2)x. 

 xCO2 + xH2O + світло → (CH2O)x + xO2 (1.1) 

Отриманi цукри зберiгаються у трьох рiзних типах полiмерiв: целюлозi, 

гемiцелюлозi та крохмалi. Типова бiомаса складається з 65–85 % цукрових 

полiмерiв та 10–25 % лiгнiну. Бiомаса також мiстить невелику кiлькiсть iнших 

органiчних сполук та неорганiчних мiнералiв, якi в енергетицi називають 

золою. Насiння рослин та деякi види водоростей вiдрiзняються вiд решти 

бiомаси значним вмiстом олiй, в основному триглiцеридiв. Зокрема для 

виробництва бiльшостi бiодизелю використовують соєвi боби (20 % олiї), 

рiпак (40 % олiї) та плоди олiйної пальми (50 % олiї). 

«Зеленi» вуглеводнi використовуються як напряму (дрова, аграрнi вiдходи 

та вiдходи деревообробної промисловостi, перегнiй i т. п.), так i пiсля 

переробки. Зазвичай необроблена сировина спалюється для отримання тепла 

та електричної енергiї. Переробленi «зеленi» вуглеводнi (етанол, бiодизель, 

синтез-газ i т. п.) мають ширший дiапазон застосувань, включаючи 
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транспортну галузь та хiмiчне виробництво. З точки зору переробки для 

отримання бiопалив та хiмiчної сировини бiомасу подiляють на три поколiння 

[19]. До першого поколiння бiомаси вiдносять цукри, олiї та крохмалi, до 

другого – лiгноцелюлозну бiомасу, а до третього – продукцiю життєдiяльностi 

бактерiй та водоростей. 

Целюлоза, гемiцелюлоза та лiгнiн є основними матерiалами, з яких 

складається клiтинна стiнка рослин. Целюлоза є лiнiйним полiмером, який 

мiстить вiд 5000 до 10000 мономерiв глюкози. Завдяки кристалоподiбнiй 

структурi, що виникає завдяки водневим зв’язкам пiд час складання такого 

ланцюга, целюлоза не розчиняється у водi. Гемiцелюлоза, на вiдмiну вiд 

целюлози, складається з мономерiв рiзного типу. Ланцюги гемiцелюлози 

мають порiвняно невелику довжину (близько 150 мономерiв) та мiстять бiчнi 

вiдгалуження. Така структура робить гемiцелюлозу аморфною та дозволяє 

легко розкладати полiмер на мономери завдяки гiдролiзу. 

Лiгнiн є аморфним тривимiрним полiфенольним полiмерним матерiалом, 

який не має чiткої структури. Всерединi клiтинної стiнки лiгнiн заповнює 

промiжки мiж целюлозою та гемiцелюлозою. Вiн утворює ковалентнi зв’язки 

з гемiцелюлозою, завдяки чому клiтинна стiнка рослин має високу мiцнiсть. 

Спiввiдношення мiж мономерами з яких складається лiгнiн є специфiчним для 

кожного типу рослин. Зв’язки мiж мономерами можуть виникати у рiзних 

мiсцях, що робить структуру лiгнiну дуже складною. 

У таблицi 1.1 показано склад рiзних зразкiв висушеної бiомаси [20]. 

У бiльшостi випадкiв цукровi полiмери, такi як целюлоза та крохмаль, 

легко розкладаються на мономери гiдролiзом, пiсля чого їх можна без 

особливої складностi перетворити в етанол та iншi хiмiчнi сполуки. Це значно 

важче зробити з лiгнiном, оскiльки вiн є стiйкiшим до зовнiшнього впливу. 
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Стiйкiсть лiгнiну до механiчних та хiмiчних подразникiв значно ускладнює 

його переробку, а його розмiщення у клiтиннiй стiнцi створює перешкоди для 

використання целюлози та гемiцелюлози. 

Таблиця 1.1 

Хiмiчний склад рiзних зразкiв висушеної бiомаси 

Зразок бiомаси 
Хiмiчний склад (грам у 1 кг висушеної бiомаси) 

Целюлоза Гемiцелюлоза Лiгнiн Крохмаль Зола 

Кедр 379 227 331 1 3 

Бук 439 284 240 5 6 

Пшениця (солома) 371 340 200 5 37 

Кукурудза (качан) 343 328 180 19 35 

Мiскантус 337 248 223 5 54 

Хлорелла 50 424 0 1 76 

Спiрулiна 0 296 0 1 144 

 

До складу «зелених» вуглеводнiв також входять рiзноманiтнi олiї – 

триглiцериди жирних кислот. Жирнi кислоти – це сполуки типу R-COOH, де R 

є вуглеводневим ланцюжком , який мiстить до 24 атомiв вуглецю. 

Окрiм органiчних сполук значну частину маси вiдновлюваної сировини 

складає вода. Вмiст води залежить вiд типу сировини. 

1.2. Методи переробки «зелених» вуглеводнiв без використання плазми 

Непереробленi «зеленi» вуглеводнi вiддавна використовуються як паливо 

(деревина, вiдходи сiльського господарства, олiї), проте через їхню малу 

теплоту згорання з часом роль основного виду палива почали вiдiгравати 

викопнi вуглеводнi. Для пiдвищення ефективностi використання 

вiдновлюваної бiомаси необхiдно її переробити у зручніші для роботи форми. 
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Серед iснуючих шляхiв переробки бiомаси найпоширенiшими є 

термохiмiчна та бiологiчна переробка. В основi термохiмiчних методiв лежить 

використання тепла для розкладу бiомаси на простiшi речовини, часто за 

присутностi каталiзатора. Отриманi простi хiмiчнi сполуки використовуються 

для виготовлення необхiдних молекул [21]. Бiологiчнi процеси переробки 

вуглеводнiв, на вiдмiну вiд термохiмiчних, використовують ензими, якi 

дозволяють розкладати бiомасу за значно м’якших умов. 

У таблицi 1.2 зображено порiвняння термохiмiчного та бiологiчного 

методiв перетворення бiомаси у паливо та хiмiчну сировину. 

Найсуттєвiшими вiдмiнностями мiж двома пiдходами є неможливiсть 

переробляти лiгнiн бiологiчними методами, а також рiзниця мiж мiнiмальними 

масштабами рентабельного виробництва для кожного методу. Сучаснi штами 

мiкроорганiзмiв, якi використовуються у бiологiчних методах переробки 

«зелених» вуглеводнiв у бiопалива, здатнi забезпечити достатню 

продуктивнiсть лише пiд час виробництва бiоетанолу [22]. Термохiмiчнi 

процеси мають значно менший час переробки сировини, що дозволяє 

створювати малi та середнi за розміром системи для переробки бiомаси, проте 

споживання енергiї в таких процесах значно вище ніж у біологічних. 

Традицiйнi небiологiчнi шляхи перетворення «зелених» вуглеводнiв у 

рiдкi палива та сировину для хiмiчного синтезу зображено на рис. 1.1. 

Найпоширенiшими з них є трансетерифiкацiя, пiролiз та газифiкацiя. 

Трансетерифiкацiя – це процес отримання бiодизелю та глiцерину 

внаслiдок взаємодiї олiї зi спиртами за присутностi каталiзатора. 

Найпоширенiшим спиртом, який використовують для отримання бiодизелю є 

метанол (CH3OH). Змiщення рiвноваги процесу трансетерифiкацiї у бiк 

синтезу бiодизелю вiдбувається завдяки надлишку спирту у вихiднiй сировинi. 

Як каталiзатор використовують луги (NaOH, KOH) та кислоти (HCl, H2SO4). 

Трансетерифiкацiя – найпоширенiший на сьогоднi небiологiчний метод 
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переробки «зелених» вуглеводнiв у паливо, а саме в бiодизель. Недолiками 

цього процесу є нездатнiсть переробляти лiгноцелюлозу, необхiднiсть 

використання небезпечних реагентiв та каталiзаторiв, а також велика кiлькiсть 

вiдходiв – глiцерину (близько 25 % вiд загальної кiлькостi продуктiв), мила та 

забрудненої води [23]. 

Таблиця 1.2 

Особливостi термохiмiчних та бiологiчних процесiв для перетворення 

лiгноцелюлози [24] 

 Термохiмiчний пiдхiд Бiологiчний пiдхiд 

Сировина Лiгноцелюлоза Цукри та сингаз, отриманi з 

целюлози 

Продукти Вуглеводнi та спирти Спирти 

Селективнiсть Залежить вiд методу Дуже висока 

Умови реакцiї 300–1200 oC, 1–250 атм < 70 oC, 1 атм 

Тривалiсть 

переробки 

0,01 с – 30 хв > 48 год 

Повторне 

використання 

каталiзатора 

Можливе для 

гетерогенних 

каталiзаторiв 

Неможливе для бiологiчних 

каталiзаторiв 

Технiчнi та 

економiчнi 

перешкоди 

Високi витрати енергiї; 

селективнiсть 

отримання необхiдних 

продуктiв часто є 

низькою 

Висока вартiсть та складнiсть 

переробки целюлози в цукри; 

складна переробка лiгнiну та 

гемоцелюлози; висока 

тривалiсть переробки вимагає 

великих заводiв 
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Рис. 1.1: Методи перетворення бiомаси в рiдкi палива та хiмiчнi сполуки [24] 

Пiролiз – це термiчний розклад полiмерної бiомаси на мономери за не дуже 

високих температур (≈ 500 oC) та без додавання кисню. Склад продуктiв 

пiролiзу залежить вiд температури i тиску в реакторi, а також вiд часу обробки 

сировини [25]–[28]. Серед продуктiв пiролiзу бiомаси присутнi гази, бiонафта 

та вугiлля; їх спiввiдношення сильно залежить вiд умов реакцiї, дизайну 

реактора, а також вмiсту лугiв у сировинi. При температурах вiд 450 до 500 oC 

та атмосферному тиску серед продуктiв переважає бiонафта [90]. У бiонафтi 

присутнi розчиннi складовi з високим вмiстом кисню, якi отримуються з 

целюлози та гемiцелюлози, а також нерозчиннi компоненти з меншим вмiстом 

кисню, якi отримуються з лiгнiну. Для пiдвищення ефективностi використання 

отриманої бiонафти її потрiбно очистити вiд твердих вуглеводнiв та вуглецю. 

Недолiком перетворення «зелених» вуглеводнiв у бiонафту є те, що вона має 
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високу кислотнiсть, тому не можу бути готовим паливом чи прямою хiмiчною 

сировиною. Додаткове очищення бiонафти вiд кислотних залишкiв створить 

додатковi вiдходи та збiльшить вартiсть кiнцевих продуктiв. 

Газифiкацiя – це складний багатостадiйний процес, пiд час якого 

вiдбувається перетворення вуглеводневої сировини у газ. Пiд час газифiкацiї 

до сировини додається окисник, як от кисень або атмосферне повiтря. 

Температура проведення традицiйної газифiкацiї знаходиться у дiапазонi вiд 

700 до 1000 oC. Кiлькiсть окисника є меншою, нiж необхiдно для спалення 

вуглеводневої сировини. Головним продуктом газифiкацiї є синтез-газ. 

1.3. Реформування вуглеводнiв за допомогою плазми 

У промисловостi поширеним є використання низькотемпературної плазми 

для нагрiвання сировини до температур вище 1000 oC. Частими прикладами є 

використання плазмотронiв для плавлення металiв на металургiйних 

пiдприємствах, рiзки металiв та тугоплавких матерiалiв, а також зварювання. 

У першiй половинi 20-го столiття плазмовi технологiї активно 

впроваджувалися у хiмiчне виробництво, однак через низьку енергетичну 

ефективнiсть та високу вартiсть експлуатацiї традицiйних плазмових джерел 

вони були пiзнiше замiненi на iншi технологiї. На сьогоднi, застосування 

плазми в хiмiчному виробництвi присутнє головним чином у виробництвi 

ацетилену за методом Хюльса та у виробництвi озону за допомогою коронного 

та дiелектричного бар’єрного розрядiв. 

Незважаючи на недолiки, висока густина енергiї в плазмi та її здатнiсть 

напрацьовувати активнi частинки дають їй перспективу для застосування в 

рiзноманiтних хiмiчних процесах, в тому числi i в реформуванні вуглеводнiв. 

Для порiвняння ефективностi систем для реформування вуглеводнiв 

використовується ефективнiсть реформування η [6], [29], яка визначається 

виразом 1.2. 
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 𝜂 =
𝐿𝐻𝑉 𝑜𝑓 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑠

(𝑃𝑙𝑎𝑠𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟+𝐿𝐻𝑉 𝑜𝑓 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠)
∗ 100 % (1.2) 

де LHV of products – питома теплота згоряння продуктiв реформування без 

врахування непрореагованих реагентiв, Plasma power – потужнiсть, яка 

вкладена у електричний розряд, LHV of reactants – питома теплота згоряння 

реагентiв. Пiд час розрахункiв питому теплоту згоряння продуктiв та реагентiв 

можна замiнити на їх еквiвалентну потужнiсть. 

Використання дугового розряду для перетворення нафтопродуктiв у легкi 

вуглеводнi було вперше запатентовано ще на початку 60-х рокiв 20-го столiття 

[30]. У розглянутiй системi (рис. 1.2) потiк водню нагрiвається дуговим 

розрядом у окремiй камерi, пiсля чого вiн подається у реакцiйну камеру та 

змiшується з вуглеводнем. Головним призначенням цього винаходу було 

отримання легких вуглеводнiв, таких як ацетилен та етилен, з нафтопродуктiв. 

Розглянутий винахiд дозволяв розкладати бензин на сумiш легких 

вуглеводнiв та водню, однак вiн не був використаний для розкладу «зелених» 

вуглеводнiв. Високий розрядний струм (близько 450 А) викликав ерозiю 

електродiв на рiвнi 0,3 г на 1 кВт⋅год вкладеної енергiї. У випадку найвищої 

потужностi розряду, яка представлена у [30], ерозiя електродiв досягала 

0,56 кг год−1. 

Раннi роботи пов’язанi з використанням традицiйних плазмотронiв [31] та 

мiкрохвильових джерел плазми [32] для реформування «зелених» вуглеводнiв 

проходили ще в кiнцi 80-х рокiв 20-го столiття. Активний розвиток цього 

напряму плазмохiмiї розпочався у першiй половинi 90-х рокiв пiсля початку 

iнтенсивного пошуку шляхiв боротьби з негативними наслiдками 

антропогенного впливу на клiмат та навколишнє середовище і початку 

переходу від розвитку, який базується виключно на економічному зростанні, 

до iдеологiї сталого розвитку. 
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Рис. 1.2: Пристрiй для розкладу вуглеводнiв у електричнiй дузi [30] 

Найпоширенiшими шляхами перетворення «зелених» вуглеводнiв у 

синтез-газ за допомогою плазми є часткове окиснення (реакцiя 1.3), а також 

парове (реакцiя 1.4) та сухе (реакцiя 1.5) реформування. 

 СnHmOk +
n−k

2
O2 =

m

2
H2 + nCO (1.3) 

CnHmOk + (n − k)H2O = (n − k +
m

2
) H2 + nCO (1.4) 

CnHmOk + (n − k)CO2 =
m

2
H2 + (2n − k)CO (1.5) 

Пошук альтернативи до традицiйного методу отримання синтез-газу за 

допомогою високотемпературного парового реформування метану за 

присутностi нiкелевого каталiзатора iнiцiював дослiдження методiв 

реформування метану за допомогою електричного розряду. Яскравими 
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прикладами робiт у цьому напрямку є [33]–[46]. Розглянемо детальнiше 

представлені у них пiдходи до перетворення вуглеводнiв. 

В роботi [33] розглядається використання ковзного дугового розряду 

(GlidArc) для реформування метану в синтез-газ (рис. 1.3,а). Використання 

ковзної дуги було зумовлено її здатнiстю обробляти гази, такi як метан, за 

атмосферного тиску i забезпечувати при цьому високу ефективнiсть передачi 

енергiї вiд розряду до газу. Детальний опис ковзного дугового розряду можна 

знайти в [47]. 

 

 (а) (б) 

Рис. 1.3: Системи для реформування метану в синтез-газ: (а) GlidArc реактор 

представлений у [33], (б) плазмотрон розглянутий у [34] 

Для отримання синтез-газу з метану використовувалася реформування з 

дiоксидом вуглецю (реакцiя 1.5). В роботi використовувався розряд 

потужнiстю 3 кВт, через який пропускалася сумiш метану та дiоксиду вуглецю 

зi швидкiстю вiд 1,8 до 4,7 м3 год−1. Серед продуктiв реформування 

переважають водень та монооксид вуглецю, також присутня невелика 

кiлькiсть води. Виходячи зi складу продуктiв, найвища ефективнiсть 

реформування η, яку досягнуто в данiй роботi, становить 9,7 %, при цьому 
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α = 1,6. Варто вiдзначити, що середня температура неохолоджених вихiдних 

газiв була меншою нiж 550 К, що на 200 К менше нiж необхiдно для 

проведення такого ж реформування без допомоги плазми. Особливiстю 

використання плазми для реформування вуглеводнiв є вiдсутнiсть потреби в 

каталiзаторi для активацiї реформування, а також високу швидкiсть реакцiї 

системи на присутнiсть плазми. 

В роботi [34] дослiджено реформування метану в синтез-газ за допомогою 

портативного плазмотрону з термiчною дугою (рис. 1.3,б). Джерело плазми, 

яке використано в роботi, спроектовано на основi комерцiйних плазмотронiв 

для рiзки металiв. 

Робоча потужнiсть плазмотрона знаходилася в дiапазонi вiд 1 до 2 кВт. У 

розглянутiй системi робочим газом у джерелi плазми був кисень, швидкiсть 

подачi якого складала 0,5 г с−1 (3,5 10−4 м3 с−1). Для стабiлiзацiї розрядного 

каналу робочий газ закручувався навколо центрального електроду. 

Температура отриманої плазми досягала 10000 К. Метан вводився у плазмовий 

струмiнь, в якому i вiдбувалося його реформування. Температура газових 

продуктiв реформування складала вiд 1000 до 4000 К, що ускладнює 

можливiсть використання схожої системи в промисловостi. Аналiз складу 

продуктiв реформування вказує на те, що в розглянутому плазмотронi 

η = 35 %, а α = 2,7. 

Робота [35] представляє результати парового реформування метану 

(реакцiя 1.4) в системi з реактором RotArc з трьома ковзними розрядами 

(рис. 1.4,а). Розрядна система складалася з конусоподiбним внутрiшнiм 

катодом та зовнiшньою металевою трубкою-анодом, яка була роздiлена на три 

частини iзоляторами. Подача робочого газу здiйснювалася так, щоб три 

розряди якi запалювалися мiж анодами та катодом ковзали поверхнею 

електродiв. 



45 

 

Пiд час дослiдження потужнiсть системи знаходилася у дiапазонi вiд 0,1 до 

0,3 кВт. Ефективнiсть реформування у розглянутiй системi складала 9 %, а 

α = 1,4. 

У цей же час було проведено реформування природного газу з 

використанням реактора з ковзною дугою GlidArc-I [36]. Схема реактора 

зображена на рис. 1.4,б. Розрядна система складалася з шести сталевих 

електродiв розмiщених симетрично до осi розрядної камери. Сумiш 

вуглеводнiв та окисника вводилася у розрядний промiжок через сопло на осi 

системи. 

 

 (а) (б) 

Рис. 1.4: Схеми систем для реформування метану в синтез-газ: (а) RotArc [35], 

(б) GlidArc-I [36] 

У розглянутiй системi дослiджено реформування двох типiв природного 

газу — з низьким (< 3 %) та з високим (≈ 9 %) вмiстом С2 – С4 вуглеводнiв. 

Робота розглядає як часткове окиснення природного газу, так i його окисно-

парове реформування. У данiй роботi температура реактора пiд час 

реформування складала вiд 680 oC до 1115 oC. Аналiз результатiв показав, що 

зi збiльшенням вмiсту води у реагентах збiльшується кiлькiсть енергiї, яку 
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необхiдно вкласти в плазму для реформування сумiшi вуглеводнiв. Окрiм того 

було помiчено, що зменшення кiлькостi кисню в реагентах веде до зменшення 

ефективностi реформування. Наданi у роботi данi вказують, що ефективнiсть 

реформування у розглянутiй системi досягала 60 %, при α = 9,3. Пiд час роботи 

було показано, що окисно-парове реформування природного газу може 

проходити без участi додаткових каталiзаторiв, якщо в системi присутня 

плазма. 

Дослiдження [37] є одним з перших, яке розглядає плазмово-каталiтичне 

реформування вуглеводнiв. У роботi проведено реформування метану за 

допомогою ковзної дуги у зворотному вихровому потоцi (рис. 1.5,а). 

 

 (а) (б) 

Рис. 1.5: Система з (а) ковзною дугою в зворотному вихровому потоцi для 

частково окиснення метану [37] та (б) з ковзною дугою для сухого 

реформування метану [38] 

Робота показала, що залежнiсть ефективностi часткового окиснення 

метану вiд спiввiдношення мiж киснем та метаном має максимум. Було 

показано, що присутнiсть плазми в реакторi пiд час реформування збiльшує її 
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ефективнiсть приблизно в 1,3 рази. Реформування проходило за температури 

700 К. Ефективнiсть реформування пiд час експерименту досягала 65 %, а 

α = 16. Пiд час дослiдження було проведено порiвняння ефективностi 

експериментального плазмового реформування метану в синтез-газ з 

ефективнiстю, яку отримали внаслiдок моделювання хiмiчної кiнетики цього 

процесу. Експериментальнi данi виявилися близькими до розрахованих. 

В роботi [38] розглянуто сухе реформування метану в системi з ковзним 

дуговим розрядом (рис. 1.5,б) та вплив на її параметри спiввiдношення мiж 

метаном та дiоксидом вуглецю, якi подаються в систему. 

Реформування метану вiдбувалася в реакторi, який нагрiвався до 450 К. 

Розряд складався з двох ножеподiбних електродiв. Головними продуктами пiд 

час експериментального реформування метану за допомогою ковзної дуги 

окрiм водню, та монооксиду вуглецю були також етилен та ацетилен. 

Присутнiсть C2-вуглеводнiв вказує на те, що окрiм розкладу хiмiчних сполук 

плазма також стимулює і їхнiй синтез. Пiд час дослiдження розглядалися три 

спiввiдношення мiж CH4 та CO2: 1:2, 1:1 та 2:1. Найвища ефективнiсть 

реформування складала 30 % та було досягнута за CH4:CO2 = 1:2 та потужностi 

розряду 520 Вт. 

Дослiдження пiролiзу метану за допомогою високочастотного розряду 

представлено у роботi [39]. Схему експериментальної системи показано на 

рис. 1.6,а. 

У розглянутiй експериментальнiй системi було зафiксовано обмеження 

максимальної енергiї, яку можна вкласти у плазму. Реформування проходило 

за температури понад 2000 К. Найбiльша отримана ефективнiсть 

реформування була 36 %, при цьому α = 38,2. Розклад вуглеводню на водень 

та вуглець дозволив отримати синтез-газ з високою концентрацiєю водню, 

однак при цьому в реакторi вiдкладається вуглець у вигляді сажі, що складає 

проблему властиву багатьом пiролiтичним системам. 
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Дослiдження [40] розглядає iншу спробу використати плазму для 

термiчного розкладу метану. У цiй роботi було використано реактор з 

обертовим дуговим розрядом (рис. 1.6,б). 

 

 (а) (б) 

Рис. 1.6: Схеми систем для (а) пiролiзу метану високочастотним розрядом [39] 

та (б) термiчного розкладу метану обертовим дуговим розрядом [40] 

Розклад метану було проведено за температури 2000 К. Пiд час 

дослiдження розглядалася залежнiсть ефективностi реформування вiд 

довжини розрядного каналу. Було показано, що перебiг хiмiчних реакцiй у 

реакторi з ковзною дугою залежить вiд довжини розрядного каналу. 

Видовження розрядного каналу супроводжувалося зростанням ефективностi 

реформування, яка досягала 50 % за α = 1,4. 

Цiкавим є реформування метану в зменшенiй ковзнiй дузi, яку розглянуто 

в [41]. Система, яку представлено в роботi, обмежена в одному з вимiрi 

(рис. 1.7) та має малу потужнiсть (6 Вт). 

Завдяки малiй потужностi розряду розклад метану проходив без нагрiву 

реактора, а температура продуктiв була 425 К. Серед продуктiв реформування 

метану переважали водень та ацетилен. У системi вдалося отримати 

ефективнiсть реформування на рiвнi 42 %, при цьому α = 4,7. 



49 

 

 

Рис. 1.7: Зменшена ковзна дуга для розкладу метану [41] 

У роботi [42] розглянуто сухе реформування метану з використанням 

дiелектричного бар’єрного розряду. Схему експериментальної системи 

зображено на рис. 1.8,а. Головними складовими отриманого синтез-газу є 

водень та монооксид вуглецю, при цьому спiввiдношення H2:CO < 1. 

Ефективнiсть реформування, яку отримано в системi, складала 7 %, а α ≈ 0,1. 

 

 (а) (б) 

Рис. 1.8: Системи на основi дiелектричного бар’єрного розряду для (а) сухого 

реформування метану [42] та для (б) часткового окиснення метану [43] 
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Iнша спроба реформування метану за допомогою дiелектричного 

бар’єрного розряду розглядається в роботi [43]. Система (рис. 1.8,б) була 

розроблена для часткового окиснення метану за низьких температур. 

Використання дiелектричного бар’єрного розряду зумовлене спрощеним 

вiдведенням тепла з реактору такого типу. 

У роботi розглядалася залежнiсть складу продуктiв реформування вiд 

потужностi розряду та температури у реакторi. Було показано, що у плазмi 

дiелектричного бар’єрного розряду хiмiчнi реакцiї активуються електронними 

зiткненнями, а ланцюговi реакцiї за рахунок радикалiв вiдсутнi. У продуктах 

часткового окиснення метану було також зафiксовано присутнiсть продуктiв 

хiмiчного синтезу, зокрема значну кiлькiсть метанолу. Як i в роботi [42], 

ефективнiсть реформування метану була малою: η ≈ 4 %, а α ≈ 0,1. 

Сухе реформування метану за допомогою iскрового розряду представлене 

у роботi [44]. Пiд час дослiдження було розглянуто залежнiсть складу 

продуктiв реформування вiд потоку сировини, потужностi розряду та вiд 

спiввiдношення мiж метаном та дiоксидом вуглецю у потоцi сировини. Було 

показано, що за сухого реформування метану в реакторi з iскровим розрядом 

найбiльший вихiд водню був присутнiй за стехiометричного спiввiдношення 

мiж метаном та дiоксидом вуглецю. Максимальна ефективнiсть реформування 

становила 41 %, при цьому α ≈ 1. 

Дослiдження [45] оцiнило часткове окиснення метану в малогабаритному 

реакторi з ковзним дуговим розрядом [46] (рис. 1.9) з точки зору його впливу 

на навколишнє середовище. 

Пiд час дослiдження було отримано ефективнiсть реформування на рiвнi 

38 %, при цьому α = 3,8. Аналiз робочого циклу розглянутої системи для 

реформування вуглеводнiв показав, що саме використання великої кiлькостi 

електроенергiї створює до 90 % вiд загального потенцiалу глобального 

потеплiння систем з використанням плазми та є головним джерелом їхнього 
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негативного впливу на навколишнє середовище. Таким чином, зменшення 

споживання невiдновлюваної електроенергiї пiд час реформування 

вуглеводнiв за допомогою плазми не лише зробить такі системи 

привабливiшими економiчно, але i значно покращить їхнiй екологiчний слiд. 

 

Рис. 1.9: Мiнi-реактор з ковзним дуговим розрядом для часткового окиснення 

метану [46] 

Використання плазми для реформування рiдких вуглеводнiв 

ускладнюється через необхiднiсть роботи не з газом, а з рiдиною. 

Найпоширенiшим модельним «зеленим» вуглеводнем у таких дослiдженнях є 

етанол. 

Дослiдження [48] розглядає реформування етанолу в синтез-газ за 

допомогою плазмотрона GEN 3 та з використанням повiтря як окисника. 

Реформування вiдбувалася як за присутностi так i за вiдсутностi допомiжного 

традицiйного каталiзатора. Схема системи для реформування етанолу 

представлена на рис. 1.10. 
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Рис. 1.10: Система для реформування етанолу у синтез-газ за допомогою 

плазмотрона GEN 3 [48] 

Пiд час реформування етанолу у розглянутiй системi досягнута 

ефективнiсть реформування етанолу в синтез-газ складала близько 70 % за 

потужностi джерела плазми 200 Вт. Окрiм азоту, основними складовими 

отриманого синтез-газу були водень, монооксид вуглецю, двоокис вуглецю та 

етилен. За вiдсутностi каталiзатора сумарна об’ємна концентрацiя водню та 

монооксиду вуглецю дорiвнювала 21 %. Використання допомiжного 

каталiзатора призвело до зростання виходу газу, а також до пiдвищення 

об’ємної концентрацiї сумiшi водню та монооксиду вуглецю до 33 %. 

Присутнiсть каталiзатора у розглянутiй системi сприяє зменшенню 

напрацювання двоокису вуглецю та етилену. 

У роботах [49]–[51] розглянуто використання розряду з рiдкими стiнками 

для реформування етанолу в синтез-газ. Схема розглянутої системи 

представлена на рис. 1.11,а. 
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 (а) (б) 

Рис. 1.11: Системи для реформування етанолу в синтез-газ на основi (а) 

розряду з рiдкою стiнкою [49], [50] та (б) діелектричного бар’єрного розряду 

[52] 

Дослiдження показали ефективнiсть використання окисно-парового 

реформування етанолу в синтез-газ. Було зафiксовано зростання кiлькостi 

водню в продуктах реформування етанолу пiсля додавання води до вхiдного 

потоку етанолу для реформування. 

Робота [52] присвячена дослiдженню реформування етанолу в синтез-газ 

за допомогою дiелектричного бар’єрного розряду. Схему системи 

представлено на рис. 1.11,б. реформування етанолу у розглянутiй системi 

вiдбувалася шляхом сухого реформування сумiшi етанолу та дiоксиду 

вуглецю. Максимальна отримана величина ефективностi реформування в 

системi з дiелектричним бар’єрним розрядом досягала близько 95 %. Пiд час 

реформування було зафiксовано значне зростання показника ефективностi 

реформування етанолу зi збiльшенням напруги та частоти розряду. 

Незважаючи на високу ефективнiсть реформування, енергетичний вихiд 

водню розглянутої системи складав 6,7 г (кВт·год)-1. Дещо кращi результати в 



54 

 

розглянутiй системi було отримано пiсля використання парового 

реформування, зокрема максимальне значення ефективностi реформування 

досягнуло майже 100 %, при цьому енергетичний вихiд водню зрiс вдвiчi у 

порівнянні з сухим реформуванням до 13,3 г (кВт·год)-1. 

У роботах [53]–[55] представлено результати дослiдження плазмового 

реформування етанолу в синтез-газ за допомогою надвисокочастотного 

(2,45 ГГц) розряду. Схеми дослiджених систем представлено на рис. 1.12. 

 

 (а) (б) 

Рис. 1.12: Системи для реформування етанолу в синтез-газ на основi НВЧ 

розряду з використанням (а) аргону [53], [54] та (б) азоту [55] як плазмотвiрних 

газiв 

Реформування етанолу в синтез-газ у розглянутих системах проходило 

завдяки пiролiтичному розкладу вуглеводню. Такий пiдхiд дозволив отримати 

високi показники ефективностi реформування на рiвнi близько 100 %. 

Незважаючи на високi показники ефективностi реформування, розглянутi 

системи не дозволяють забезпечити ефективне використання енергiї, 

вкладеної в плазму. Зокрема енергетичний вихiд водню в системi з 

використанням аргону [53], [54] досягав лише 0,55 г (кВт·год)-1, а в системi з 

використанням азоту [55] – 14,8 г (кВт·год)-1. Окрiм того, пiролiтичний 

розклад етанолу супроводжувався осадом вуглецю на стiнках плазмо-
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хiмiчного реактора, що веде до виходу системи з ладу. Осiдання вуглецю 

зростає зi зростанням вхiдного потоку етанолу. Подача етанолу в розглянутих 

системах на основi НВЧ-розряду можлива лише у виглядi пари. 

У роботi [56] представлено результати дослiдження системи на основi 

нетермiчного дугового плазмотрона високої напруги та низького струму для 

реформування етанолу та пального E85 в синтез-газ для використання в 

автомобiльному транспортi. Схему системи зображено на рис. 1.13. 

 

Рис. 1.13: Система для реформування етанолу в синтез-газ за допомогою 

нетермiчного плазмотрона [56] 

Реформування етанолу в розглянутiй системi проходило шляхом 

часткового окиснення. Ефективнiсть реформування в системi була сумiрною з 

ефективнiстю традицiйного каталiтичного реформування використаних 

вуглеводнiв та досягала 65 %. Пiд час реформування було досягнуто 

енергетичного виходу водню на рiвнi 120 г (кВт·год)-1. Збереження порiвняно 

високої ефективностi реформування вуглеводнiв пiсля переходу вiд етанолу 

до E85 вказує на слабку залежнiсть реформування за допомогою плазми вiд 

складу рiдкої вуглеводневої сировини. Окрiм того результати дослiдження 

вказують на бiльшу складнiсть пiдтримки парового реформування вуглеводнiв 

у розглянутiй системi в порiвняннi з частковим окисненням. 
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Робота [57], [58] розглядає реформування етанолу в синтез-газ за 

допомогою окисно-парового реформування у плазмово-хiмiчному реакторi з 

джерелом плазми на основi ковзної дуги в соплi Лаваля. Схема системи для 

реформування представлена на рис. 1.14. 

 

Рис. 1.14: Система для реформування етанолу в синтез-газ за джерела плазми 

на основi ковзної дуги в соплi Лаваля [57] 

У розглянутiй системi вдалося досягнути високої ефективностi 

реформування етанолу – на рiвнi 90 %. Енергетичний вихiд водню складав 

близько 200 г (кВт·год)-1 та є одним з найвищих серед систем для 

реформування етанолу за допомогою плазми. реформування етанолу 

вiдбувалася за атмосферного тиску. Дослiдження показали, що пiд час 

реформування етанолу в ковзнiй дузi в соплi Лаваля серед продуктiв 

реформування оксиди азоту складають незначну кiлькiсть на рiвнi 10 часток 

на мiльйон. 

У роботах [59], [60] розглянуто систему для реформування етанолу в 

синтез-газ на основi наносекундного пульсуючого розряду сталого струму, 
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який занурено у сумiш етанолу з водою. Схема експериментальної системи 

представлено на рис. 1.15. 

 

Рис. 1.15: Система для реформування етанолу в синтез-газ на основi 

наносекундного пульсуючого розряду сталого струму [60] 

Подача етанолу в систему вiдбувалася не потоком, а партiями. Пiд час 

експерименту використовувався 26 % розчин етанолу у водi. Для зменшення 

концентрацiї етанолу в розчинi вiд 26 % до 15 % розчин повинен був 

оброблятися плазмою протягом 6-ти годин. Перевагою системи є менша за 

температуру кипiння етанолу температура реактора, однак низька швидкiсть 

обробки етанолу та вiдсутнiсть проточної подачi сировини обмежує 

можливості промислового використання такої системи.  
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Висновки до роздiлу 1 

З огляду лiтератури, представленого у роздiлi 1, випливає необхiднiсть 

пошукiв нових пiдходiв до реформування вуглеводнiв у синтез-газ за 

атмосферного тиску з допомогою плазми. Основними недоліками існуючих 

плазмових методів реформування «зелених» вуглеводнів, які потребують 

вирішення, є значне споживання електричної енергії та високі робочі 

температури, за яких проходить реформування. Данi попереднiх дослiджень 

реформування вуглеводнiв за допомогою плазми вказують на бiльшу 

ефективнiсть реформування частковим окисненням та окисно-парового 

реформування у порiвняннi з пiролiтичним розкладом та сухим 

реформуванням.  
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РОЗДIЛ 2 

СХЕМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ СИСТЕМ ТА МЕТОДИ ЇХ 

ДОСЛIДЖЕННЯ 

2.1. Схеми експериментальних досліджень 

2.1.1. Обертовий ковзний розряд між двома твердими електродами. 

Експериментальна система на основi обертового ковзного розряду між 

двома металевими електродами, яка була розроблена для дослідження 

гібридного плазмово-каталітичного реформування «зелених» вуглеводнів 

зображена на рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1: Схема експериментальної системи з обертовим ковзним розрядом та 

твердими електродами 

Система для реформування складалася з розрядної та реакційної камер, 

допоміжного нагрівача та джерела живлення розряду. Розрядна (1) та 

реакцiйна камери (2) з’єднані між собою. Обидвi камери зробленi з 
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нержавiючої сталi та герметично закритi згори i знизу фланцями. У системi 

було вiдсутнє водяне охолодження, завдяки чому вздовж стiнки реакцiйної 

камери не спостерігалися великi градiєнти температури. В якостi анода було 

використано цилiндричний Т-подiбний електрод (3), який був уведений в 

розрядну камеру через дiелектричну втулку (4) в металевому фланцi. Анод 

можна було змiщувати вздовж осi розрядної камери, змiнюючи при цьому 

вiдстань мiж електродами. Пiд час проведення експериментiв висока напруга 

подавалася на анод. Фланець з нержавiючої сталi (5) в центрi якого мiстилася 

втулка з нержавiючої сталi було використано як заземлений катод. У центрi 

втулки розмiщувалося сопло дiаметром 3,5 мм. Пiд час горiння розряд ковзав 

вздовж поверхонь аноду та катоду. Вiдстань мiж електродами розрядної 

системи складала 1,5 мм. Потiк окисника було подано через канал (6) дотично 

до стiнки розрядної камери, завдяки чому вiн утворював вихровий потiк (7). 

Внаслiдок руху потоку окисника через розряд вiдбувалося утворення 

плазмового факелу, який видувався крiзь вихiд розрядної камери та вносився 

у реакцiйну камеру. Через канал (8) у реакцiйну камеру вводилася сумiш 

вуглеводню та водяної пари, а через канал (9) – окисник. 

Обидва потоки вводилися до системи дотично до стiнки реакцiйної 

камери (10) та утворювали у нiй зворотнiй вихровий потiк типу 

«торнадо» (11). Сумiш вуглеводню, пари дистильованої води та окисника у 

цьому потоці оберталася та рухалася до верху реакцiйної камери, пiсля чого 

вона потрапляла на центральну вiсь камери, взаємодiяла з окисником, що 

активований плазмою (12), та реформувалася. Температура реакцiйної камери 

могла регулюватися у дiапазонi вiд кімнатної температури до 600 oC, як зовні 

за допомогою нагрівного елементу, так і зсередини за рахунок екзотермічних 

реакцій, які проходять у системі під час реформування. До зовнiшньої стiнки 

реакцiйної камери були прикрiпленi двi термопари, якi визначали температуру 

згори (Ttop) та знизу (Tbot) камери. 
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Продукти реформування (13) рухалися вздовж осi до виходу (14) з 

реакцiйної камери. Утворений синтез-газ потрапляв у холодильник, де 

охолоджувався водою кiмнатної температури. На виходi з холодильника 

знаходилися камера для збору сконденсованої в ньому рiдини. 

Горiння розряду пiдтримувалося за допомогою джерела живлення 

постiйного струму БП-100 (15), яке забезпечувало напругу на розрядi до семи 

кiловольт та дозволяло отримувати розрядний струм у дiапазонi вiд 50 до 

250 мiлiампер при використаннi баластних опорiв вiд чотирьох до тридцяти 

кiлоом. 

2.1.2. Динамiчна плазмово-рiдинна система з широкоапертурним 

обертовим ковзним розрядом мiж двома металевими електродами. 

Результатом масштабування генератора плазми для роботи з реакцiйними 

камерами великого об’єму є система, в якій катод та анод мають велику площу 

поверхонь якими ковзає обертовий ковзний розряд. 

Динамiчна плазмово-рiдинна система з широкоапертурним обертовим 

ковзним розрядом зображена на рис. 2.2. 

Зображена система складалася з цилiндричних розрядної та реакцiйної 

камер. Матерiалом обох камер була нержавiюча сталь. Розряд горів мiж 

конiчним Т-подiбним високовольтним електродом та заземленим електродом 

з нержавiючої сталi. Мiжелектродна вiдстань була 1 мм. Розряд ковзав 

поверхнею обох електродiв. Частина загального повiтряного потоку 

подавалася у розрядну камеру по дотичнiй до її бiчної стiнки та утворювала 

вихровий потiк. Цей потiк був плазмотвiрним середовищем. Плазмовий факел 

iнжектувався у реакцiйну камеру. Iнша частина повiтряного потоку подавалася 

по дотичнiй до бiчної стiнки реакцiйної камери, утворюючи при цьому 

зворотно-вихровий потiк типу «торнадо». Подача вуглеводню та води в 

реакцiйну камеру здiйснювалася по дотичнiй до її бiчної стiнки, утворюючи 
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зворотно-вихровий потiк. Синтез-газ, який отримано в реакцiйнiй камерi, 

виходив з неї через обмежувальний отвiр. Потiк синтез-газу проходив через 

холодильник, в якому вiн охолоджувався до кiмнатної температури. 

Вимiрювання потоку синтез-газу на виходi iз системи здiйснювалося 

ротаметрами. 

 

Рис. 2.2: Схема системи для гібридного плазмово-каталітичного 

реформування вуглеводнів з широкоапертурним обертовим ковзним розрядом 

мiж двома металевими електродами 
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Джерело плазми живилося вiд джерела постiйного струму БП-100, напруга 

холостого ходу якого – 7 кВ. Додатково до сталої складової напруга на виходi 

з цього блоку живлення мала ще i синусоподiбну змiнну складову з частотою 

100 Гц. Струм стабiльного горiння розряду лежав у межах 50 ÷ 180 мА за 

баластного опору (Rb) 32 кОм. За допомогою термопар Тtop та Тbot, якi 

розташовувались на поверхнi реакцiйної камери, i Тexit, яка знаходилася на 

виходi iз реакцiйної камери, вимiрювалися температури стiнок реакційної 

камери системи (рис. 2.2). 

На рис. 2.3 показано фотографiю електродiв розрядної системи пiсля 

проведення експериментiв. З фотографiї видно, що площа, якою ковзав розряд, 

складає близько 12 см2 для катоду та 5 см2 для аноду. 

 

Рис. 2.3: Фотографiя широкоапертурного обертового розряду пiсля 

експериментального реформування вiдпрацьованої соняшникової олiї у 

синтез-газ 
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2.1.3. Плазмово-рiдинна система зi зворотнiм вихровим потоком повiтря 

та рiдким електродом. 

На рис. 2.4 зображено схему плазмово-рiдинної системи зi зворотнiм 

вихровим потоком повiтря та рiдким електродом, розробленої для 

реформування «зелених» вуглеводнiв. 

 

Рис. 2.4: Схема плазмово-рiдинної системи зi зворотнiм вихровим потоком 

повiтря та рiдким електродом 

Система складалася з розрядної та реакцiйної камер. Розрядна камера 

складалася з цилiндричної кварцової розрядної камери, яка закрита з двох 

бокiв металевими фланцями. Нижнiй фланець камери було виготовлено з 

нержавiючої сталi та мала посерединi отвiр, через який у камеру було введено 

цилiндричний Т-подiбний електрод з нержавiючої сталi. Т-подiбний електрод 

можна було перемiщувати вздовж осi розрядної камери, завдяки чому 

регулювалася вiдстань мiж електродами розрядної системи. Верхнiй фланець, 

що виконував роль другого електрода, був виготовлений з дюралюмiнiю та 
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мiстив у своєму центрi отвiр з мiдною втулкою. У центрi втулки знаходилося 

сопло дiаметром 3,5 мм, по якому ковзав один з кiнцiв розрядного каналу. 

Обидва електроди розрядної системи охолоджувалися водою кiмнатної 

температури. Камера була заповнена рiдиною, рiвень якої пiдтримувався за 

допомогою подачi шприцевим насосом крiзь отвiр. Рiдина виконувала роль 

рiдкого електрода та охолоджувала Т-подiбний електрод. 

Робочий газ вводився всередину камери по дотичнiй до стiнки кварцової 

камери, завдяки чому утворювався вихровий потiк. Газ, що обертається, 

рухався вздовж поверхнi рiдини до центральної осi системи, потрапляв до 

розрядного промiжку, в якому вiдбувалася його активацiя, пiсля чого через 

сопло у мiднiй втулцi подавався до реакцiйної камери у виглядi плазмового 

факела. В областi вихідного отвору розрядної камери швидкiсть потоку газу 

була максимальною, що стало причиною утворення зони низького тиску над 

поверхнею рiдини. Внаслiдок цього на межi мiж рiдиною та газом поверхнею 

рiдини було сформовано конус. 

Пiсля виходу з реакцiйної камери газофазнi продукти реформування були 

охолодженi водою кiмнатної температури у холодильнику. Несконденсованi 

продукти реформування пiсля виходу з холодильника відбиралися у склянi 

колби для проведення аналiзу їх складу. 

Електричний розряд у системi з рiдким електродом живився за допомогою 

джерела живлення постiйного струму БП-100, яке забезпечувало напругу 

розряду до 7 кВ. Додатково до сталої складової напруга на виходi з цього 

блоку живлення має ще i синусоподiбну змiнну складову з частотою 100 Гц. 

Струм стабiльного горiння розряду лежав у дiапазонi 20 ÷ 400 мА за 

використання баластного опору 4 ÷ 120 кОм. Система працювала у двох 

режимах: режим «рiдкого» катода (РК), пiд час якого вiд’ємний потенцiал 

подавався на електрод, що занурений у рiдину, та режим «твердого» катода 

(ТК), пiд час якого вiд’ємний потенцiал подавався на верхнiй фланець. В обох 
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режимах електродом який заземлювався був анод. Пiд час розряду мiж 

електродами виникав розрядний канал, один з кiнцiв якого знаходився на 

поверхнi верхнього фланця, а iнший – на поверхнi рiдини. Завдяки обертанню 

газу, що проходив через отвiр у верхньому фланцi, вiдбувалося обертання 

розрядного каналу – один з його кiнцiв обертався та ковзав вздовж поверхнi 

твердого електрода. Властивостi розряду регулювалися за допомогою змiни 

рiвня рiдини в камерi, напруги на розрядi та величини газового потоку, що 

проходить через розряд. 

Реакцiйна камера системи була виготовлена з нержавiючої сталi та мала 

цилiндричну форму. На поверхню камери було намотано нагрiвний елемент, 

який дозволяв регулювати температуру реакцiйної камери в межах вiд 

кімнатної температури до 600 oС. Для контролю температури реакцiйної 

камери на її зовнiшнiй стiнцi було закрiплено двi термопари – знизу (Tbot) та 

зверху (Ttop). Введення сумiшi вуглеводню та окисника вiдбувалося по 

дотичнiй до бiчної стiнки реакцiйної камери, внаслiдок чого утворювався 

зворотно-вихровий потiк типу «торнадо». Сумiш вуглеводню та окисника 

оберталася вздовж стiнки та рухалася до низу реакцiйної камери, пiсля чого 

потрапляла на її вiсь. Сумiш змiшувалася та взаємодiяла з активованим 

плазмою окисником, пiсля чого пiднiмалася вгору вздовж осi камери до її 

виходу. 

Синтез газ, який утворювався в реакцiйнiй камерi, потрапляв крiзь 

вихiдний отвiр до холодильника, який охолоджувався за допомогою води 

кiмнатної температури. Пiсля виходу з холодильника було розташовано 

камеру для накопичення сконденсованої у холодильнику рiдини. На виходi 

камери для збору рiдини було встановлено ротаметр, за допомогою якого 

вимiрювався потiк синтез газу, отриманого в системi. 

Отриманий синтез-газ або подавався в колбу для аналiзу його складу за 

допомогою мас-спектрометрiї та газової хроматографiї, або утилiзувався 
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шляхом спалення у вiдкритому факелi чи в комерційних газових 

водонагрiвачах Navien™ Ace-20K та ASTON™ OM-W42(10L). 

2.1.4. Система на основi коронного розряду. 

На рис. 2.5 розглянути схему експериментальної системи для дослiдження 

впливу плазми коронного розряду на поверхневий натяг рiдин та 

розплавленого стеарину. 

 

 (а) (б) 

Рис. 2.5: Схема експериментальних систем для дослiдження впливу коронного 

розряду на поверхневий натяг (а) рiдин і (б) розплавленого стеарину 

Плазма у системi генерувалася за допомогою коронного розряду, який 

забезпечував потiк заряджених частинок на зразок завдяки iонному вiтру та 

температура важких компонент плазми якого дорiвнювала температурi 

навколишнього середовища. Система для дослiдження впливу плазми на 

поверхневий натяг рiдини складалася з вольфрамової голки-катода (1) 

дiаметром 0,1 мм та заземленої пластини-анода (3) з нержавiючої сталi 

дiаметром 30 мм. На анодi розмiщувався зразок, що дослiджувався — крапля 

рiдини (2). Розряд живився за допомогою джерела постiйного струму (4). 

Середня потужнiсть розряду становила близько 40 мВт. Вольт-амперну 

характеристику розряду було вимiряно за допомогою вольтметра (5) та 
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амперметра (6). У якостi зразкiв робочих рiдин використано краплi об’ємом 

7 мм3, якi наносилися на поверхню пластини-анода (3) за допомогою шприца. 

Пiд час дослiдження впливу коронного розряду на твердi вуглеводневi 

палива система була дещо модифiкована. Замiсть краплини вуглеводню, 

поверхня пластини-аноду (3) була вкрита шаром стеарину (9). Пластина-анод 

пiдiгрiвалася знизу для пiдтримування стеарину в розплавленому станi. Мiж 

голкою катоду та шаром стеарину було розмiщено металеву пластину (2), яку 

було використано для екранування стеарину вiд заряджених частинок, якi були 

згенерованi в коронному розрядi. 

Iнша модифiкацiя системи застосовувалася для дослiдження впливу 

заряджених частинок, утворених за допомогою коронного розряду, на 

швидкiсть згорання твердого вуглеводню. Зразки вуглеводню були розмiщенi 

мiж голкою катоду та анодною пластиною на термопарi (8) замiсть металевої 

пластини. Пiдпал зразка твердого вуглеводню вiдбувався за допомогою 

газової запальнички. 

Вольт-ампернi характеристики розряду вимiрювалися за допомогою 

дiльника напруги з коефіцієнтом поділу 1/480. 

2.2. Методи дослiдження плазми 

2.2.1. Оптична емiсiйна спектроскопiя. 

Головним методом дослiдження параметрiв плазми, що була згенерована в 

експериментальних системах, була оптична емiсiйна спектроскопiя. Емiсiйнi 

спектри було використано для визначення компонентного складу плазми, а 

також для отримання електронних, обертових та коливних температур 

компонент плазми. Спектральний прилад, за допомогою якого було 

дослiджено емiсiйнi спектри плазми, складався з оптичного волокна та 

калiброваного спектрометра на базi ПЗЗ-матрицi Solar TII S-150-2-3648 USB. 

Вказаний спектрометр здатний реєструвати випромiнювання у хвильовому 
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дiапазонi вiд 190 до 1050 нм, та має трикутну апаратну функцію з 

напівшириною 0,2 нанометри. Для аналiзу емiсiйних спектрiв було 

використано змодельованi емiсiйнi спектри компонент плазми, якi були 

отриманi за допомогою програмного забезпечення SpecAir. 

2.2.2. Визначення середньої енергії електронiв у плазмi. 

Середню енергію електронів у плазмі можна визначити з розподілу 

електронів за енергіями. В іонізованому газі розподiл електронiв за 

енергетичними рiвнями визначається рівнянням Больцмана, яке виражає 

рівновагу між електричним прискоренням і моментом та втратами елекронів 

за рахунок зіткнень з нейтральними частинками в газі 

 
𝜕𝑓

𝜕𝑡
+ 𝑣 ⋅ ∇𝑓 −

𝑒

𝑚
𝑬 ⋅ ∇𝐕𝑓 = 𝐶[𝑓] (2.1) 

де f – розподіл електронів; v – швидкість; e – елементарний заряд; m – маса 

електрона; E – електричне поле; ∇𝐕 – оператор градієнту за швидкістю; 

C – швидкість зміни f внаслідок зіткнень. 

Для розв’язання рівняння Больцмана та розрахунку розподілу електронів 

за енергіями в досліджених системах було використано програмне 

забезпечення BOLSIG+ [61]. Використання BOLSIG+ можливе за умов 

неповністю іонізованого газу та однорідного електричного поля, які 

відповідають більшості електричних розрядів. Дані про перерізи зіткнень між 

електронами та нейтральними частинками, які було використано під час 

розрахунку, взято з сайту www.lxcat.net 4-го червня 2013 року. 

2.2.3. Визначення електронних температур збуджених атомів. 

Електроннi температури Te
* описують заселеності збуджених електронних 

рівнів атомiв. Вони визначалися за допомогою методу, описаного в [62], який 

використовує атомарнi лiнiї, що мiстяться в емiсiйному спектрi плазми. 
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Частинки з енергiєю Ee спонтанно переходять у основний чи проміжний 

збуджений стан, при цьому кожна частинка випромiнює свiтловий квант 

частотою ν. Iнтенсивнiсть випромiнювання визначається виразом 

 I = NeAeihνei (2.2) 

де Aei — iмовiрнiсть спонтанного випромiнювання. Пiсля пiдставлення у 

рiвняння 2.2 значення Ne з рiвняння 2.1 отримуємо рiвняння для iнтенсивностi 

випромiнювання: 

 𝐼 = 𝑁𝑒
𝑔𝑒

𝑔0
exp (−

𝐸𝑒

𝑘𝑇
) 𝐴𝑒𝑖ℎ𝜈𝑒𝑖 (2.3) 

Рiвняння 2.3 вказує на однозначний зв’язок мiж iнтенсивнiстю 

спектральної лiнiї в емiсiйному спектрi плазми та температурою розряду. З 

цього випливає можливiсть вимiряти температуру плазми електричного 

розряду використовуючи iнтенсивнiсть її випромiнювання, яка вимiряна в 

абсолютних одиницях. 

Головним недолiком використання абсолютного значення iнтенсивностi є 

висока складнiсть її вимiрювання. Також потрiбно зазначити, що дуже часто 

вiдомими є саме вiдноснi значення iмовiрностей переходiв мiж енергетичними 

рiвнями. Це спричинило розробку Орнштейном спектроскопiчного методу 

визначення температури, який використовує вимiрянi вiдноснi значення 

iнтенсивностей атомарних лiнiй емiсiйних спектрiв плазми. 

Необхiдною умовою для вимiрювання температури за допомогою 

вказаного вище методу є вибiр таких спектральних лiнiй, якi є вiльними вiд 

самопоглинання за умов, що спостерігаються пiд час експерименту. Пiсля 

логарифмування рiвняння 2.3 отримуємо 

 lg
𝐼

𝑃𝑒𝑖
= 𝛼 − 𝛼

𝐸𝑒

𝑇
 (2.4) 

де α – сталий доданок, значення якого знаходиться за допомогою виразу: 
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 𝛼 =
lg 𝑒

𝑘
= 5040 (2.5) 

Pei визначається виразом: 

 𝑃𝑒𝑖 =
𝑔𝑒

𝑔0
𝐴𝑒𝑖ℎ𝜈𝑒𝑖 (2.6) 

Рiвняння 2.4 має вигляд прямої, тангенс кута нахилу цiєї прямої до осi 

абсцис визначає температуру розряду: 

 lg
𝐼

𝑃𝑒𝑖
= 𝑓(𝐸𝑒) (2.7) 

Якщо замiсть iмовiрностi випромiнювання Aei ввести силу осцилятора fie за 

допомогою спiввiдношення, яке вiдоме з квантової механiки: 

 𝑓𝑖𝑒𝑔𝑖 = 𝐴𝑒𝑖𝑔𝑒
𝑚𝑐3

8𝜋2𝑒2𝜈𝑒𝑖
2  (2.8) 

В результатi отримуємо вираз: 

 lg
𝐼𝑒𝑖𝜆𝑒𝑖

3

𝑔𝑖𝑓𝑒𝑖
= 𝐵 −

5040

𝑇
𝐸𝑒  (2.9) 

де B – сталий доданок, що об’єднує унiверсальнi сталi. 

2.2.4. Визначення коливних та обертових температур молекул. 

Коливнi T*
v та обертовi T*

r температури, які описують заселення збуджених 

коливних та обертових рівнів молекул, можуть бути наближено визначенi за 

допомогою калiбрувальних кривих, якi представленi в роботi [63]. 

Температури, якi вимiрянi за допомогою експериментальних дослiджень 

емiсiйних спектрiв, визначалися за допомогою порiвняння мiж 

експериментальними спектрами та спектрами, якi змодельовано за допомогою 

програмного забезпечення SPECAIR [64]. Для моделювання емiсiйних 

спектрiв використовуються коливнi T*
v та обертовi T*

r температури, якi 
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визначенi за допомогою калiбрувальних кривих, а також електроннi 

температури T*
e, якi визначено за атомарними лiнiями емiсiйних спектрiв. 

2.3. Методи дослiдження продуктiв реформування 

2.3.1. Газова хроматографiя. 

Для визначення складу продуктiв реформування їх було вiдiбрано у 

відкалiбрований об’єм та проаналiзовано методом газової хроматографiї. 

Аналiз газу було виконано на газовому хроматографi Agilent 6890 N. 

2.3.2. Мас-спектрометрiя. 

Окрім газової хроматографії, компонентний склад продуктiв, якi утворенi 

пiд час гібридного плазмово-каталiтичного реформування «зелених» 

вуглеводнiв також визначався за допомогою мас-спектрометричної методики. 

Для визначення складу продуктiв реформування була використана система, 

яка складалася з колби зi зразком газу, системи напуску газу в мас-спектрометр 

СНА-1, монопольного мас-спектрометра МХ-7301 з автономною системою 

вiдкачування мас-спектрометра. Блок-схема установки зображена на рис. 2.6. 

 

Рис. 2.6: Блок-схема установки для мас-спектрометричного дослiдження 

Перед подачею зразку газу тиск у вакуумному об’ємi з монопольним 

аналiзатором мас-спектрометра МХ-7301 утримувався на рiвнi не бiльше нiж 

9·10−6 торр. Газ подавався до мас-спектрометра за допомогою системи напуску 
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СНА-1, пiд час напуску тиск у об’ємi з аналiзатором мас-спектрометра складав 

6·10−5 торр. 

2.3.3. Калориметрiя. 

Для визначення калорiйностi газоподiбних продуктiв реформування 

«зелених» вуглеводнiв було використано метод калориметрiї. В якостi 

калориметрів було використано стандартні водонагрiвачі Navien™ Ace-20K та 

ASTON™ OM-W42(10L), які призначений для спалювання природного газу та 

пропан-бутанової суміші. Оскiльки для отримання синтез-газу 

використовується атмосферне повiтря, вiн мiстить значну кiлькiсть азоту, у 

наслiдок чого для отримання однакової калорiйностi потiк синтез-газу 

повинен бути бiльшим нiж потiк природного чи зрiдженого газу. У зв’язку з 

вiдмiннiстю мiж складом продуктiв реформування та стандартним паливом 

для водонагрiвача, коефiцiєнт корисної дiї калориметра було прокалiбровано 

для спалювання синтез-газу за допомогою продуктiв гібридного плазмово-

каталiтичного реформування етанолу. Для калiбрування було використано 

рiзнi еквiвалентнi потужностi сировини на входi системи. Пiд час калiбрування 

були використанi потоки вуглеводню з потужнiстю 0, 2, 5 та 8 кiловат. Крiзь 

теплообмiнник водонагрiвача зi сталою швидкiстю проходив потiк 

водопровiдної води. На входi та виходi теплообмiнника були встановленi 

термопари, якi дозволили встановити рiзницю температур ∆Twater мiж водою, 

що подавалася до теплообмiнника, та водою, що виходила з нього. Вiдомi 

значення потоку води Gwater, рiзницi температур води на входi та виходi 

теплообмiнника ∆Twater та теплоємнiсть води cwater можна використати для 

визначення потужностi P*
water , яку водонагрiвач витрачав на нагрiв води: 

 𝑃𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟
∗ = 𝐺𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 ∗ Δ𝑇𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 ∗ 𝑐𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 (2.10) 

Для визначення потужностi згоряння Pburn синтез-газу було використано 

аналiз складу газу за допомогою газової хроматографiї, яка була проведена на 
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хроматографi Agilent 6890 N, та значення потоку синтез-газу Gsyngas на виходi 

з системи для реформування: 

 𝑃𝑏𝑢𝑟𝑛 = 𝐺𝑠𝑦𝑛𝑔𝑎𝑠 ∗ ∑ 𝑆𝑦𝑛𝑔𝑎𝑠𝑖𝑖 ∗ 𝐿𝐻𝑉(𝑆𝑦𝑛𝑔𝑎𝑠𝑖) (2.11) 

де Syngasi — об’ємна частка кожної складової компоненти синтез-газу, 

LHV(Syngasi) — питома теплота згоряння одиницi об’єму i-тої складової 

синтез-газу. Отриманi значення потужностi нагрiвання води P*
water та 

потужностi спалювання синтез-газу Pburn дозволили визначити ефективнiсть 

роботи теплообмiнника пiд час нагрiвання води Effheatexch: 

 𝐸𝑓𝑓ℎ𝑒𝑎𝑡𝑒𝑥𝑐ℎ =
𝑃𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟

∗

𝑃𝑏𝑢𝑟𝑛
∗ 100 % (2.12) 

На рис. 2.7 показано залежнiсть коефiцiєнту ефективностi теплообмiнника 

вiд потужностi синтез-газу, що подавалася до водонагрiвача в якостi палива. 

 

Рис. 2.7: Залежнiсть ефективностi теплообмiнника водонагрiвача вiд 

потужностi потоку синтез-газу, отриманого пiд час реформування 96 %-го 

етанолу 
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Пiд час використання природного або зрiдженого газу енергетична 

ефективнiсть водонагрiвача становить 90 ÷ 92 %. Коли потужнiсть отриманого 

за допомогою реформування етанолу синтез-газу, що спалюється у 

водонагрiвачi, становила два кiловати, енергоефективнiсть водонагрiвача була 

в межах 90 ÷ 92 %. Проте, зростання потужностi синтез-газу понад два 

кiловати супроводжувалося лiнiйним спаданням ефективностi. Зменшення 

ефективностi водонагрiвача може бути пояснене неповним згоранням синтез-

газу, яке було спричинене недостатньою подачею кисню у камеру згоряння 

пристрою. 

Калiбрування водонагрiвача дозволяє врахувати енергоефективнiсть 

теплообмiнника Effheatexch для визначення потужностi синтез-газу P*
syngas, що 

був спалений для пiдiгрiву води, за допомогою виразу: 

 𝑃𝑠𝑦𝑛𝑔𝑎𝑠
∗ =

𝑃𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟
∗

𝐸𝑓𝑓ℎ𝑒𝑎𝑡𝑒𝑥𝑐ℎ
∗ 100 % (2.13) 

2.4. Iншi методи дослiдження 

2.4.1. Визначення параметрiв розряду. 

Напруга та струм дослiджених розрядiв визначалися за допомогою 

аналогових магнітоелектричних амперметра та вольтметра з класом точності 

1,0. Окрiм цього, було визначено осцилограми напруги та струму розглянутих 

розрядiв за допомогою осцилографа С1-74. Напруга подавалася на осцилограф 

через дiльник напруги з коефiцiєнтом подiлу 1/480. Для визначення струму 

було використано вимiрювальний опiр номiналом 10 Ом. 

2.4.2. Визначення ефективностi реформування. 

Ефективнiсть реформування η було визначено використовуючи питому 

теплоту згоряння продуктiв та реагентiв, що приймали участь у процесi 

реформування, та пiдставивши її значення до виразу 1.2. 
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Ефективнiсть використання електричної енергiї для генерування плазми у 

системi для реформування «зелених» вуглеводнiв було визначено за 

допомогою співвідношення між хімічною енергією продуктів реформування 

та електричною енергією витраченою на отримання плазми α, яке визначалося 

за допомогою виразу: 

 𝛼 =
𝑄𝑆

𝑄𝐷
 (2.14) 

де QS – теплова енергiя, яка видiляється при згоряннi продуктiв реформування, 

а QD – електрична енергiя, що витрачається на генерування плазми. 

Ефективнiсть отримання водню пiд час реформування бiомаси визначалася 

за допомогою енергетичного виходу водню [12]: 

 𝐸𝑦(𝐻2) =
𝑚(𝐻2)𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑑 [кг]

𝑃𝑙𝑎𝑠𝑚𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 [Дж]
 (2.15) 

де m(H2)produced – маса отриманого водню, Plasma energy – кiлькiсть енергiї, яку 

вкладено в плазму для отримання m(H2)produced водню. В роботах присвячених 

перетворенню бiомаси вiддають перевагу переведенню енергетичного виходу 

водню у бiльш практичнi одиницi вимiрювання, такi як [
г

кВт⋅год
]. Також 

використовується обернена до енергетичного виходу водню величина енергiї 

витраченої на одиницю маси отриманого водню – [
кВт⋅год

г
]. 

2.4.3. Отримання та обробка зображень. 

Для проведення вiзуального аналiзу поведiнки об’єктiв дослiдження пiд 

час проведення експериментiв було використано вiдео- та фотокамери 

Panasonic™ DMC-TZ40 та Nikon™ D7100 які дозволяли отримувати 

фотографії з витримкою 1/4000 с та відео з частотою 50 кадрів за секунду.  
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РОЗДIЛ 3 

ВЛАСТИВОСТI ДЖЕРЕЛ ПЛАЗМИ ДЛЯ СИСТЕМ ГІБРИДНОГО 

ПЛАЗМОВО-КАТАЛIТИЧНОГО РЕФОРМУВАННЯ «ЗЕЛЕНИХ» 

ВУГЛЕВОДНIВ 

 

Успiшна iнтеграцiя плазмово-хiмiчних технологiй у промисловi процеси 

можлива лише у випадку використання джерел плазми атмосферного тиску. 

Традицiйнi плазмотрони можуть забезпечити генерацiю потокiв плазми за 

атмосферного тиску, однак генерацiя термiчної плазми в плазмотронах 

вiдбувається за рахунок високих витрат електричної енергiї, необхiдної для 

нагрiву плазми. З точки зору плазмово-каталiтичного пiдходу традицiйне 

використання плазми пiд час реформування вуглеводнiв у якостi джерела 

енергiї веде до надлишкових витрат. Для успiшного застосування гібридного 

плазмово-каталiтичного реформування джерело плазми повинно бути 

малопотужним, а вкладена в нього енергiя повинна витрачатися на активацiю 

окисника. Обертовi ковзнi розряди пiдходять пiд цю роль, оскiльки вони 

дозволяють працюють за атмосферного тиску та дозволяють одержати 

плазмовий факел який заповнює об’єм, достатній для введення плазми в 

традицiйний хiмiчний реактор. 

3.1. Оптичнi дослiдження плазми обертових ковзних розрядiв 

3.1.1. Плазма обертових ковзних розрядiв мiж твердими електродами. 

Емiсiйнi спектри плазми у факелi обертового ковзного розряду в потоцi 

повiтря мiж металевими електродами (рис. 2.1) зображено на рис. 3.1. 

Зображенi спектри отримано за струму 80 мА та у потоцi повiтря 40 л хв-1. Зi 

спектрiв можна побачити, що в плазмі факелу обертового ковзного розряду 

мiж металевими електродами присутні гiдроксил (OH), азот (N2) та атомарний 

кисень (O). Зi спектрiв помiтно, що незважаючи на присутнiсть азоту на 
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спектра плазми факелу обертового ковзного розряду в потоцi повiтря майже 

немає смуг оксиду азоту NO. 

 

(а) 

 

(б) 

Рис. 3.1: Емiсiйнi спектри плазми у факелi обертового ковзного розряду на 

вiдстанi 5 мм вiд поверхнi верхнього металевого фланця, зняті у діапазонах (а) 

200 – 650 нм та (б) 650 – 1000 нм 

З емiсiйних спектрiв було отримано залежностi обертових та коливних 

температур молекул азоту та електронних температур атомарного кисню вiд 

розрядного струму в дiапазонi вiд 40 до 100 мА та вiд потоку повiтря крiзь 
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розрядну камеру в дiапазонi вiд 20 до 50 л хв-1. Залежностi зображено на 

рис. 3.2. 

 

(а) 

 

(б) 

Рис. 3.2: Залежностi обертових, коливних та електронних температур 

компонент плазми факелу обертового ковзного розряду в потоцi повiтря вiд (а) 

розрядного струму та (б) потоку повiтря крізь розряд 

З отриманих залежностей можна побачити, що зi збiльшенням струму 

обертового ковзного розряду електронна температура атомарного кисню 

зменшується (рис. 3.2, а). У цей же час обертова та коливна температури азоту 
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збiльшуються. Отримана коливна температура азоту у всьому дiапазонi 

струмiв була бiльшою, нiж його обертова температура. Незважаючи на 

зростання обертової та коливної температур азоту зi зростанням розрядного 

струму рiзниця мiж ними залишалася сталою та складала близько 1000 К. 

Збiльшення потоку повiтря крiзь обертовий ковзний розряд слабо впливає 

на електронну температуру, яка в межах похибки залишалася сталою 

(рис. 3.2, б). На вiдмiну вiд електронної температури кисню, коливна 

температура азоту дещо зростає зi збiльшенням потоку повiтря, у той час як 

обертова температура азоту спадає. Залежнiсть показує, що поблизу нижньої 

межi розглянутого дiапазону потокiв (< 30 л хв-1) електронна, коливна та 

обертова температури в межах похибки спiвпадають i плазма є близькою до 

ізотермічної. Збiльшення потоку повiтря веде до значного розходження мiж 

коливною та обертовою температурами азоту, яке викликане головним чином 

зменшенням обертової температури. Спадання обертової температури 

iмовiрно спричинене зростанням енергетичного обмiну мiж плазмою та 

навколишнiм середовищем. 

3.1.2. Плазма обертових ковзних розрядiв з рiдким електродом. 

Спектри випромiнювання плазми обертового ковзного розряду з рiдким 

електродом обох полярностей у повiтрi зображено на рис. 3.3. 

На спектрах присутнi смуги молекулярного азоту, який входить до складу 

робочого газу. Як i у випадку обертового ковзного розряду з твердими 

електродами, на спектрах вiдсутнi смуги оксидiв азоту. Це вказує на те, що 

азот не бере активної участi в хiмiчних реакцiях, якi проходять всерединi 

розрядної плазми. 

Емiсiйнi спектри було використано для визначення обертових (T*
r) та 

коливних (T*
v) температур гiдроксилу (OH) та молекулярного азоту (N2), а 
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також для розрахунку електронних (T*
e) температур атомарних водню та 

кисню (H та O). 

 

Рис. 3.3: Спектри випромiнювання плазми обертового ковзного розряду з 

рiдким електродом: ТК – режим з твердим катодом, РК – режим з рiдким 

катодом 

З емiсiйних спектрiв плазми вдалося встановити, що обертова та коливна 

температури гiдроксилу в плазмi розрядного промiжку складає (4100 ± 200) K. 

Отримане спiвпадiння мiж T*
v (OH) та T*

r (OH) може бути викликане тим, що 

газовий потiк поблизу поверхнi рiдини спрямований паралельно до розрядного 

каналу та напрямку електричного струму. У плазмi розрядного промiжку 

електронна температура водню складає T*
e (H) = (3200 ± 500) K, а електронна 

температура кисню дорiвнює T*
e (O) = (5000 ± 500) K. 

Емiсiйнi спектри плазми на вiдстанi 5 мм вiд верхнього електроду 

розрядної системи вказує на зростання розбiжностi мiж температурами 

компонент плазми. Зокрема, з’являється рiзниця мiж коливними та 

обертовими температурами гiдроксиду (T*
v (OH) = (4200 ± 200) K, 

T*
r (OH) = (3200 ± 200) K) та азоту (T*

v (N2) = (5000 ± 200) K, 

T*
r (N2) = (3500 ± 200) K). Вiдмiннiсть мiж коливними та обертовими 

температурами пов’язана з присутнiстю складової потоку газу, яка поперечна 

до розрядного каналу. Електроннi температури атомарних водню та кисню на 
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цiй вiдстанi складають – T*
e (H) = (3500 ± 500) K, T*

e (O) = (5200 ± 500) K. Для 

вивчення отриманої вiдмiнностi мiж електронними температурами необхiднi 

додатковi дослiдження обертового ковзного розряду з рiдким електродом. 

Рiзниця мiж температурами, якi отримано для режиму з рiдким катодом та 

для режиму з твердим катодом, є меншою, нiж похибка визначення 

температури. Через це пiд час дослiджень температури в обох режимах 

вважалися однаковими. Вiдповiдно до фотографiй, довжина плазмового 

факела, який виходить з отвору у верхньому фланцi розрядної камери, 

становить 150 мм. 

3.2. Електрофiзичнi властивостi обертових ковзних розрядiв 

3.2.1. Обертовий ковзний розряд з твердими електродами. 

Однiєю з визначальних характеристик електричного розряду є його вольт-

амперна характеристика. У випадку ковзних розрядiв, а зокрема обертового 

ковзного розряду, дослiдженого у данiй роботi, потiк газу через розрядний 

промiжок змiнює властивостi середовища, а отже впливає на величини 

напруги та струму розряду. На рис. 3.4 зображено вольт-амперну 

характеристику обертового ковзного розряду з твердими електродами та її 

змiну внаслiдок змiни потоку робочого газу через розрядний промiжок. 

Отриманi вольт-ампернi характеристики є спадними та схожi за своєю 

формою на вольт-амперну характеристику дугового електричного розряду. 

Форма вольт-амперної характеристики слабо залежить вiд потоку робочого 

газу через розрядний промiжок, однак зростання потоку газу веде до 

пiдвищення напруги горiння розряду для одних i тих же значень розрядного 

струму. Причинами пiдвищення напруги горiння розряду можуть бути 

зростання середньої довжини розрядного каналу та пiдвищення тиску у 

розрядному промiжку. 
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Рис. 3.4: Вольт-ампернi характеристики обертового ковзного розряду з 

твердими електродами за рiзних потокiв модельного окисника в розрядну 

камеру 

Поведiнку обертового ковзного розряду з твердими електродами було 

дослiджено за допомогою осцилограм напруги та струму розряду. 

Осцилограми було знято за рiзних потокiв повiтря крiзь розрядну та реакцiйну 

камери системи для гібридного плазмово-каталiтичного реформування 

вуглеводнiв на основi обертового ковзного розряду. Осцилограми було знято 

за допомогою унiверсального двоканального аналогового осцилографу та 

зафiксовано за допомогою вiдеокамери. 

Для розгляду залежностi форми осцилограм напруги та струму розряду вiд 

потоку повiтря крiзь розрядну камеру було використано потоки 1,5, 2,5 та 

3,5 л хв-1. Пiд час дослiдження розрядний струм пiдтримувався на рiвнi 60 мА. 

Отриманi осцилограми зображено на рис. 3.5. 
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Рис. 3.5: Типовi осцилограми напруги та струму обертового ковзного розряду 

за рiзних потокiв повiтря крiзь розрядну камеру: а), б) – 1,5 л хв-1; 

в), г) – 2,5 л хв-1; д), е) – 3,5 л хв-1 

Осцилограми чiтко вказують на присутнiсть сталої складової напруги та 

струму, а також коливань синусоїдальної форми з частотою 100 Гц, якi 

походять вiд блоку живлення. З отриманих осцилограм напруги та струму 

можна стверджувати про iснування двох режимiв горiння розряду, якi 

вирiзняються мiж собою присутнiстю пилкоподiбних коливань напруги та 

струму розряду накладених на синусоїдальний сигнал. Присутнiсть 

пилкоподiбних коливань може бути викликана змiною довжини розрядного 
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каналу пiд впливом потоку повiтря, що є характерним для ковзних розрядiв 

[124]. 

Змiна потоку повiтря через розряд супроводжується змiною 

спiввiдношення мiж режимами горiння розряду з пилкоподiбними коливанням 

та без пилкоподiбних коливань. За потоку 1,5 л хв-1 (рис. 3.5,а, 3.5,б) значно 

переважає режим без пилкоподiбних коливань (рис. 3.5,а). Пiд час переходу до 

потоку 2,5 л хв-1 (рис. 3.5,в, 3.5,г) починає переважати режим з 

пилкоподiбними коливаннями (рис. 3.5,г). За подальшого збiльшення потоку 

повiтря до 3,5 л хв-1 (рис. 3.5,д, 3.5,е) режим з пилкоподiбними коливаннями 

стає домiнуючим (рис. 3.5,е). Змiщення вiд стабiльного горiння розряду до 

режиму з пилкоподiбними коливаннями зi збiльшенням потоку повiтря 

викликане зростаючою iнтенсивнiстю впливу потоку повiтря на розрядний 

канал. Як можна побачити з осцилограм, збiльшення потоку повiтря веде до 

зростання частоти пилкоподiбних коливань вiд 1 кГц за 1,5 та 2,5 л хв-1 до 

2 – 2,5 кГц за 3,5 л хв-1. Зростання частоти пилкоподiбних коливань свiдчить 

про збiльшення швидкостi змiни довжини розрядного каналу обертового 

ковзного розряду зi збiльшенням потоку повiтря крiзь розряд. 

Було дослiджено вплив потоку газу крiзь реактор системи на поведiнку 

обертового ковзного розряду. Потiк повiтря крiзь розрядну камеру дорівнював 

1,5 л хв-1. Розрядний струм було встановлено на 60 мА. Потiк повiтря крiзь 

реактор змiнювався у дiапазонi вiд 3,5 л хв-1 до 7,5 л хв-1 з кроком 1 л хв-1. 

Отриманi за рiзних потокiв повiтря крiзь реактор осцилограми напруги та 

струму розряду представлено на рис. 3.6. 

На отриманих осцилограмах вiдсутнi пилкоподiбнi коливання, що вказує 

на стабiлiзацiю розряду внаслiдок впливу потоку повiтря крiзь реактор. 

Отриманi осцилограми вказують на те, що потiк повiтря крiзь реактор не 

впливає на значення напруги розряду. 
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Рис. 3.6: Типовi осцилограми напруги та струму обертового ковзного розряду 

зi струмом встановленим на 60 мА за потоку повiтря крiзь розряд 1,5 л хв-1 та 

за рiзних потокiв повiтря крiзь реакційну камеру: а) 3,5 л хв-1; б) 4,5 л хв-1; 

в) 5,5 л хв-1; г) 6,5 л хв-1; д) 7,5 л хв-1 

Було розглянуто залежнiсть поведiнки обертового ковзного розряду вiд 

значення розрядного струму. Струм розряду змiнювався у дiапазонi вiд 20 мА 

до 80 мА з кроком 10 мА. Струм встановлювався за допомогою змiни напруги 

на джерелi живлення за фiксованого навантажувального опору 33 кОм. Пiд час 

дослiдження потiк повiтря через розрядну камеру складав 2,5 л хв-1, тодi як 

потiк повiтря через реактор був вiдсутнiй. Типовi осцилограми напруги та 
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струму обертового ковзного розряду за рiзних значень встановленого струму 

показанi на рис. 3.7 та на рис. 3.8. 

 

Рис. 3.7: Типовi осцилограми напруги та струму обертового ковзного розряду 

за рiзних струму: а), б) – 20 мА; в), г) – 30 мА; д), е) – 40 мА 

З осцилограм напруги та струму обертового ковзного розряду за рiзних 

значень струму, встановленого у дiапазонi вiд 20 до 80 мА, можна спостерiгати 

iснування вже згаданих двох режимiв горiння розряду: без пилкоподiбних 

коливань напруги та струму розряду та з пилкоподiбними коливаннями. 
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Рис. 3.8: Типовi осцилограми напруги та струму обертового ковзного розряду 

за рiзних струму: а), б) – 50 мА; в), г) – 60 мА; д), е) – 70 мА; є), ж) – 80 мА 

У дiапазонi струмiв вiд 20 мА до 40 мА пилкоподiбнi коливання присутнi 

лише на пiвперiодi синусоїди, на якому напруга розряду досягає свого 

максимального значення. Частота пилкоподiбних коливань залежить вiд 
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струму розряду. Зi зменшенням струму вiд 80 мА до 20 мА частота 

пилкоподiбних коливань зростає вiд близько 1 кГц до приблизно 4 кГц. 

Пояснити цю залежнiсть можна виходячи з того, що поява пилкоподiбних 

коливань зумовлена змiною довжини розрядного каналу. Чим довший 

розрядний канал, тим бiльше падiння напруги на ньому. 

Найбiльша довжина розрядного каналу обмежується напругою на виходi з 

джерела живлення. Присутнiсть пилкоподiбних коливань лише на пiвперiодi 

синусоїди де напруга досягає свого максимального значення та збiльшення 

частоти пилкоподiбних коливань можуть бути зумовленi обмеженням 

максимального значення падiння напруги на розрядному каналi внаслiдок 

зменшення напруги на виходi з джерела живлення. 

3.2.2. Обертовий ковзний розряд з рiдким електродом. 

Поведiнку розрядного каналу було дослiджено за допомогою осцилограм 

напруги та струму розряду, а також за допомогою фото- та вiдеозапису 

розрядного промiжку. 

На рис. 3.9 представлено кадри з вiдеозапису мiжелектродного промiжку 

обертового ковзного розряду з рiдким електродом за режимiв з рiдким катодом 

та твердим катодом за розрядного струму 340 мА. 

Зображення розряду за режимiв з рiдким та твердим катодом отриманих за 

витримки 20 мс мало вiдрiзняються за своєю формою. Головною вiдмiннiстю 

на фото за цiєї витримки є рiзнi кольори свiтiння, яке у режимi з рiдким 

катодом набуває жовтого вiдтiнку. За цiєї витримки дiаметр розрядного каналу 

можна оцiнити як 14 мм у режимi з рiдким катодом та 7,5 мм у режимi з 

твердим катодом. Iз зображень, якi отримано за меншої витримки (250 мкс), 

можна побачити, що зображення розрядного каналу має яскраву серцевину, 

яка оточена двома шарами свiтiння. Серцевина вiзуально не досягає поверхнi 

рiдини в обидвох режимах горiння розряду. Дiаметр та довжина серцевин 
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дорiвнюють 1,5 мм та 14 мм в режимi з твердим катодом та 0,8 мм та 10 мм в 

режимi з рiдким катодом. 

 

Рис. 3.9: Фотографiї мiжелектродного промiжку: а) ТК режим, витримка 20 мс; 

б) РК режим, витримка 20 мс; в) ТК режим, витримка 250 мкс; г) РК режим, 

витримка 250 мкс 

На рис. 3.10 представлено фотографiї плазмового факелу на виходi 

розрядної камери обертового ковзного розряду з рiдким електродом. 

З кадрiв, отриманих за витримки 20 мс, видно, що плазмовий факел у 

режимi з твердим катодом (рис. 3.10,а) є приблизно вдвiчi бiльшим нiж у 

режимi з рiдким катодом (рис. 3.10,б). Зi зменшенням витримки вiд 20 мс до 

1 мс на фотографiях чiтко зображено, що в режимi з твердим катодом один з 

кiнцiв розрядного каналу виходить за межi розрядної камери та ковзає 

зовнiшньою поверхнею кiльцевого електроду (рис. 3.10,в). У режимi з рiдким 

катодом (рис. 3.10,г) така поведiнка розрядного каналу не спостерiгається. 
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Отриманi фотографiї вказують на бiльшу довжину розрядного каналу в режимi 

з твердим катодом. 

 

Рис. 3.10: Фотографiї плазмового факелу на виходi з розрядної системи: а) ТК 

режим, витримка 20 мс; б) РК режим, витримка 20 мс; в) ТК режим, витримка 

1 мс; г) РК режим, витримка 1 мс 

Аналiз вiдео показав, що в режимi з рiдким катодом дiаметр розрядного 

каналу є бiльшим, нiж у режимi з твердим катодом. Схематичнi зображення 

розрядної системи в обох режимах представлено на рис. 3.11. 

На вказаних схемах вiдображено присутнiсть каналу, який заповнено 

газовими бульбашками, всерединi рiдкого електроду. Ширина цього каналу 

нелiнiйно змiнюється в просторi. Вiн є найширшим бiля поверхнi зануреного 

металевого електроду та звужується при вiддаленнi вiд нього. На певнiй 

вiдстанi вiд поверхнi зануреного електроду дiаметр бульбашкового каналу стає 

сталим. 
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(а) (б) 

Рис. 3.11: Схематичне зображення розрядної системи обертового ковзного 

розряду з рiдким електродом у режимi з (а) рiдким катодом та (б) твердим 

катодом 

Для розрядного струму 340 мА можна оцiнити ефективну щiльнiсть 

струму, роздiливши розрядний струм на площу перерiзу розрядного каналу. У 

випадку дiаметру розрахованого з фотографiй за витримки 20 мс отримуємо 

для режиму з рiдким катодом щiльнiсть струму близько 0,22 А см-2, а для 

режиму з твердим катодом – близько 0,77 А см-2. Розрахунок щiльностi струму 

для дiаметрiв розрядних каналiв, визначених з фотографiй знятих за витримки 

250 мкс, дає 68 А см-2 у режимi з рiдким катодом та 19 А см-2 у режимi з 

твердим катодом. Причиною бiльшого дiаметру видимого розрядного каналу 

на фотографiях отриманих за витримки 20 мс може бути накопичення 

iнтенсивностi розсiяного на водянiй парi випромiнювання розрядного каналу, 

оскiльки пара присутня у розрядному промiжку. Розрахована в обидвох 

режимах щiльнiсть розряду є меншою, нiж вважається типовим для дугового 

розряду [65]. 

Типовi осцилограми напруги та струму обертового ковзного розряду з 

рiдким електродом у режимах з твердим та рiдким катодом зображено на 

рис. 3.12. 
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(а) (б) 

Рис. 3.12: Типовi осцилограми напруги та струму обертового ковзного розряду 

з рiдким електродом у режимi з (а) твердим катодом та (б) рiдким катодом 

Найчiткiше на осцилограмах видiляються синусоподiбнi коливання 

напруги та струму розряду з частотою 100 Гц, якi пов’язанi з особливостями 

застосованого пiд час дослiдження джерела живлення. У порiвняннi з цими 

коливаннями, змiна напруги та струму в часi внаслiдок змiни поведiнки 

розрядного каналу є малопомiтною. Виходячи з цього можна говорити про 

стабiльнiсть горiння обертового ковзного розряду з рiдким електродом як у 

режимi з твердим катодом, так i в режимi з рiдким катодом. 

З осцилограм можна оцiнити середнi напругу та струм горiння обертового 

ковзного розряду з рiдким електродом. У режимi з твердим катодом середнiй 

струм складав 320 мА, а середня напруга була 2 кВ. У режимi з рiдким катодом 

середнiй струм теж був 320 мА, однак середня напруга при цьому була близько 

2,5 кВ. Отриманi значення напруги вказують, що вона є на 25 % бiльшою у 

режимi з рiдким катодом незважаючи на меншу довжину розрядного каналу в 

цьому режимi. Вища розрядна напруга в режимi з рiдким катодом iмовiрно 

викликана гiршою емiсiйною здатнiстю з поверхнi рiдкого катоду у порiвняннi 

з металевим катодом, яка вимагає бiльшого прикатодного падiння потенцiалу, 

а також змiною концентрацiї парiв рiдини у плазмотвiрному газi, яка впливає 

на концентрацiю негативних iонiв у плазмi. 



94 

 

Для визначення електричного поля у розрядному каналi було вимiряно 

залежнiсть напруги розряду вiд вiдстанi мiж поверхнею рiдини та не 

зануреним у воду електродом, яка змiнювалася у дiапазонi вiд 3мм до вiдстанi 

мiж металевими електродами. Напругу було вимiряно для двох вiдстаней мiж 

металевими електродами – 18 мм та 22 мм. Дослiдження було проведено для 

обох режимiв горiння розряду (РК та ТК). Пiд час експерименту розрядний 

струм змiнювався вiд 240 мА до 390 мА. Залежнiсть напруги розряду вiд 

вiдстанi мiж поверхнею рiдини та незануреним електродом, який є верхнiм 

фланцем розрядної системи, для струму 340 мА в обох режимах зображено на 

рис. 3.13. 

Данi на рис. 3.13 вказують на суттєву вiдмiннiсть мiж поведiнкою розряду 

в режимi з рiдким катодом та в режимi з твердим катодом. У режимi з твердим 

катодом залежнiсть напруги вiд вiдстанi є немонотонною. Спочатку напруга 

явно зростає, пiсля чого вона має короткий вiдрiзок зi стабiльним значенням 

та рiзко спадає. Причиною початкового зростання напруги можуть бути 

збiльшення мiжелектродної вiдстанi та зростання кiлькостi кисню в рiдинi 

внаслiдок збiльшення струму електролiзу. 

Оскiльки кисень є електронегативним газом, то його потрапляння в 

розрядний канал пiдвищує напругу, яка необхiдна для пiдтримування розряду. 

Збiльшення мiжелектродної вiдстанi тотожне зменшенню товщини шару 

рiдини. Дiаметр каналу з бульбашками газу залежить вiд товщини шару води, 

тому зi збiльшенням мiжелектродної вiдстанi настає момент, коли дiаметр 

розрядного каналу виявляється вужчим за дiаметр каналу з газовими 

бульбашками. Як наслiдок, у розрядний канал потрапляє менше кисню i його 

вплив на напругу розряду зменшується. На цьому вiдрiзку залежностi значення 

напруги близьке до сталого. Тодi, коли збiльшенням мiжелектродної вiдстанi 

досягається певна мiнiмальна товщина шару води, розрядний канал 

розштовхує рiдину та з’єднує мiж собою металевi електроди. Цей перехiд до 
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обертового ковзного розряду з двома твердими електродами та сталою 

мiжелектродною вiдстанню супроводжується рiзким падiнням напруги, яке 

викликане зменшенням опору розрядного промiжку. Розглянутий перехiд пiд 

час падiння напруги вiдображається на вiдеозаписi розрядного промiжку як 

змiна режиму горiння обертового ковзного розряду. 

 

(а) 

 

(б) 

Рис. 3.13: Залежність напруги розряду від міжелектродної відстані розрядної 

системи обертового ковзного розряду з рiдким електродом у режимi з (а) 

твердим катодом та (б) рідким катодом 
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У режимi з рiдким катодом спостерiгається монотонне зростання напруги 

зi збiльшенням мiжелектродної вiдстанi. Площа контакту мiж розрядним 

каналом та поверхнею рiдини є бiльшою у режимi з рiдким катодом у 

порiвняннi з режимом з твердим катодом (рис. 3.11), внаслідок чого кількість 

кисню, яка потрапляє в розрядний канал не зменшується зі збільшенням 

мiжелектродної відстані. Внаслідок цього поведінка напруги в режимi з рiдким 

електродом вiдповiдає початковому зростанню напруги у режимi з твердим 

катодом. Коли вiдстань мiж металевими електродами була 18 мм, досягнення 

критичного мiнiмуму шару рiдини супроводжується переходом до режиму 

електричної дуги та рiзкого зниження напруги розряду. Тодi, коли вiдстань 

мiж твердими електродами 22 мм, розряд гасне зi зменшенням шару рiдини ще 

до того, як вiн досягне критичного рiвня. Через це перехiд до дугового розряду 

вiдсутнiй у режимi з рiдким катодом для вiдстанi 22 мм мiж твердими 

електродами. 

3.3. Вплив води на середню енергію електронiв у плазмi 

З експериментальних дослiджень обертового ковзного розряду з рiдким 

електродом вдалося визначити температуру плазми (≈ 4000 K) та електричне 

поле у плазмовому каналi (70 В мм-1). Тиск у розряднiй камерi дорiвнював 

атмосферному. З отриманих параметрiв було визначено приведене електричне 

поле в розрядi, яке складало близько 35 Тд. Окрiм того, було зроблено 

припущення про склад робочого газу як сумiшi введеного повiтря та водяної 

пари, утвореної на контактi мiж рiдиною та розрядним каналом. 

Пiсля пiдставлення отриманих даних (температура, приведене поле, склад 

газу) у BOLSIG+ було розраховано середню енергiю електронiв плазми та 

побудовано її залежнiсть вiд приведеного електричного поля для розряду в 

режимi з рiдким катодом та в режимi з твердим катодом (рис. 3.14). 
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Рис. 3.14: Залежнiсть середньої енергiї електронiв плазми вiд приведеного 

електричного поля в розрядному каналi 

З рис. 3.14 можна побачити, що за однакового приведеного електричного 

поля середня енергiя електронiв плазми практично не залежить вiд режиму 

горiння обертового ковзного розряду з рiдким електродом. Розрахунки 

показали, що середня енергiя електронiв плазми пiд час експерименту була 

близько 4,5 еВ. 

Для додаткового порiвняння було розраховано середнi енергiї електронiв 

плазми для рiзного складу плазмотвiрного газу: чистий азот (N2), чистий 

кисень (O2), чистий водень (H2), повiтря, сумiшi повiтря та води, якi 

вiдповiдають обидвом режимам роботи розряду, та сумiшi повiтря i води з 

вдвiчi меншим та з вдвiчi бiльшим вмiстом води, нiж пiд час експерименту. 

Результати розрахунку зображенi на рис. 3.15. 
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Рис. 3.15: Залежнiсть середньої енергiї електронiв плазми вiд складу 

плазмотвiрного газу та приведеного електричного поля в розрядному каналi 

Отриманi данi показують, що змiни електричного поля в розглянутих 

межах слабо впливають на середню енергiю електронiв плазми коли 

плазмотвiрним газом є чистий азот або повiтря. Так само, як i для попереднiх 

розрахункiв (рис. 3.14), вплив режиму розряду з рiдким електродом на склад 

плазмотвiрного газу є незначним у порiвняннi з точнiстю розрахунку. 

Результати розрахунку представлені на рис. 3.15 показують, що додавання 

водяної пари до повiтря веде до зростання рiзницi мiж середнiми енергiями 

електронiв плазми за рiзних значень приведеного електричного поля. Окрiм 

цього, за однакового приведеного електричного поля збiльшення кiлькостi 

води у плазмотвiрному газi веде до зростання середньої енергiї електронiв 

плазми.  
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Висновки до роздiлу 3 

У роздiлi 3 розглянуто властивостi обертових ковзних розрядiв, якi 

використано для гібридного плазмово-каталiтичного реформування 

вуглеводнiв. 

Осцилограми напруги та струму обертового ковзного розряду мають 

форму синусоїди з частотою 100 Гц (перiодом 10 мс), яка пов’язана з 

характеристикою блоку живлення БП-100, та мiстить постiйну складову. 

Отриманi осцилограми напруги та струму вказують на iснування двох режимiв 

горiння обертового ковзного розряду, якi визначаються присутнiстю та 

вiдсутнiстю пилкоподiбних коливань напруги та струму розряду накладених 

на синусоїду. Причиною появи пилкоподiбних коливань може бути змiна 

довжини розрядного каналу пiд дiєю потоку повiтря пiд час горiння розряду, 

яка характерна для ковзних розрядiв. Зi збiльшенням потоку повiтря через 

розряд змiнюється спiввiдношення мiж цими режимами протягом горiння 

розряду. При малому потоцi повiтря (1,5 л хв-1) домiнує режим без 

пилкоподiбних коливань, а при бiльшому потоцi повiтря (3,5 л хв-1) 

домiнуючим є режим з пилкоподiбними коливаннями. 

Зменшення напруги на виходi з джерела живлення, а вiдповiдно i струму 

розряду, веде до зменшення вiрогiдностi змiни довжини розрядного каналу. 

Обертовий ковзний розряд з рiдким електродом є стабiльним як пiд час 

роботи в режимi з твердим катодом так i в режимi з рiдким катодом. Довжина 

та дiаметр розрядного каналу є меншими для розряду у режимi з рiдким 

катодом нiж для розряду у режимi з твердим катодом. Незважаючи на меншу 

довжину розрядного каналу, напруга розряду в режимi з рiдким катодом є 

вищою, нiж у режимi з твердим катодом. Така поведiнка напруги може 

пов’язаною як з погiршенням емiсiйної здатностi поверхнi рiдини у порiвняннi 

з металевим електродом, так i з вiдповiдною змiною концентрацiї парiв рiдини 
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в плазмоутврюючому газi, яка впливає на концентрацiю негативних iонiв у 

плазмi. Однак це вимагає подальших дослiджень. 

Виявлено присутнiсть механiзму впливу на середню енергiю електронiв у 

плазмi динамiчних плазмово-рiдинних систем за допомогою змiни складу 

плазмотвiрного газу, а саме, зi збiльшенням вмiсту води в плазмотвiрному газi 

середня енергiя електронiв в плазмi зростає. 

Газ, який утворюється пiд час електролiзу води, впливає на параметри 

розряду – його внесення безпосередньо в розрядний промiжок веде до 

збiльшення падiння напруги пiд час горiння розряду.  
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РОЗДIЛ 4 

ЗМIНА ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ РIДИНИ ПIД ВПЛИВОМ ПЛАЗМИ 

 

У плазмово-каталiтичних системах для реформування часто присутній 

контакт мiж плазмою та рiдиною у виглядi розрядiв з рiдким електродом, 

розрядiв у аерозолi або ж розрядiв у парах рiдини. Для розумiння принципiв 

роботи таких систем та їх оптимiзацiї необхiдно звернути увагу на присутню в 

таких системах взаємодiю мiж зарядженими частинками, якi згенеровано в 

плазмi, та поверхнею рiдини. 

Проявом такої взаємодiї є активне газовидiлення бiля поверхнi зануреного 

у воду електрода в плазмово-рiдиннiй системi зi зворотно-вихровим потоком 

типу «торнадо» з рiдким електродом [66] та обертальному ковзному розрядi з 

рiдким електродом. Утворенi бульбашки пiднiмалися до поверхнi рiдини та 

зникали в областi контакту мiж рiдиною та плазмою. При цьому характер 

газовидiлення вiдрiзняється вiд електролiзу тiєї ж рiдини при такiй самiй 

величинi електричного струму – пiд час електролiзу вiдбувалося накопичення 

бульбашок газу бiля поверхнi рiдини. Базуючись на цих спостереженнях 

можна припустити, що пiд час взаємодiї плазми з рiдиною може впливати на 

величину поверхневого натягу рiдини. Можливими механiзмами змiна 

поверхневого натягу можуть бути як нагрiв поверхнi рiдини так i її взаємодiя 

з зарядженими частинками, що утворюються в плазмi. Змiна поверхневого 

натягу рiдини внаслiдок нагрiву плазмою стає вiдчутною для розрядiв 

потужнiстю вiд 500 ÷ 800 Вт. 

Можливiсть регуляцiї поверхневого натягу за допомогою заряджених 

частинок має потенцiйне застосування пiд час реформування вуглеводнiв, а 

також при спалюваннi твердих вуглеводневих палив, таких як стеарин та iншi 

парафiни. Це можливо за рахунок пiдвищення швидкостi випаровування та 

iнтенсивностi розпорошення вуглеводню внаслiдок зменшення поверхневого 
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натягу на його поверхнi. Iнтенсивнiше розпорошення вуглеводню веде до 

бiльш ефективної взаємодiї з плазмою в плазмово-каталiтичних системах. 

Для дослiдження впливу плазми на поверхневий натяг рiдини було 

використано експериментальнi системи, що описанi в роздiлi 2 (рис. 2.5,а). 

Використання коронного розряду як джерела заряджених частинок пов’язано 

з низькою температурою iонiв (близькою до температури навколишнього 

середовища) у його плазмi, що, в поєднаннi з низькою потужнiстю розряду, 

дозволяє уникнути нагрiвання зразкiв пiд час експерименту та знехтувати 

залежнiстю поверхневого натягу рiдини вiд температури. В якостi 

експериментальних зразкiв було обрано рiдини з рiзними значеннями 

електричної провiдностi: форвакуумне масло та рiпакову олiю (≈ 15 пСм м−1), 

дистильовану воду (≈ 50 нСм м−1) та бiоглiцерол (≈ 80 мкСм м−1). 

На рис. 4.1 зображено вольт-ампернi характеристики коронного розряду, 

якi були вимiрянi за вiдсутностi та присутностi зразкiв рiдин при сталiй 

вiдстанi мiж електродами, що складала 7 мм. 

У всiх випадках форма отриманої вольт-амперної характеристики 

вiдповiдає коронному розряду. 

Пiд час дослiдження впливу коронного розряду на поверхню рiдини було 

показано, що iнтенсивнiсть цього впливу залежить вiд електричної провiдностi 

рiдини. Пiд час увiмкнення коронного розряду над краплиною бiоглiцеролу 

взаємодiя мiж розрядом та рiдиною не мала видимих проявiв. Пiд час обробки 

розрядом дистильованої води на дiлянцi поверхнi краплини, яка знаходилася 

пiд вiстрям катоду, виникав прогин. Пiд час експерименту краплина рiдини 

випаровувалася. Було проведено порiвняння часу випаровування краплини 

води з увiмкненим та з вимкненим коронним розрядом. У випадку увiмкненого 

коронного розряду час випаровування краплини дистильованої води був у 

кiлька разiв меншим нiж у випадку з вимкненим розрядом. Розрахунки, 

проведенi з використанням отриманого часу випаровування краплини 
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дистильованої води пiд впливом розряду, показали, що потужностi розряду 

було недостатньо для прискорення випаровування води додатковим нагрiвом 

з боку розряду. 

 

Рис. 4.1: Вольт-ампернi характеристики коронного розряду за присутностi та 

вiдсутностi зразкiв рiдин на поверхнi анодної пластини 

Найбiльший вiдчутний вплив розряду на рiдину спостерiгався у випадку 

рiдин з низькою електричною провiднiстю, а саме форвакуумного масла та 

рапсової олiї. Зображення форвакуумного масла до та пiд час увiмкнення 

коронного розряду показано на рис. 4.2. 
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 (а) (б) 

Рис. 4.2: Вплив коронного розряду на форвакуумне масло: (а) – розряди 

вимкнено, (б) – розряд увiмкнено 

Пiд час увiмкнення розряду краплини форвакуумного масла та рослинної 

олiї розбивалися на велику кiлькiсть дрiбних краплинок, якi рухалися вздовж 

поверхнi аноду перпендикулярно до вiстря катоду та покривали всю поверхню 

анодної пластини. Оскiльки температура рiдини залишалася незмiнною, 

розбиття рiдини на краплi меншого розмiру вказує на зменшення величини її 

поверхневого натягу за рахунок впливу електричного поля та зарядiв плазми 

коронного розряду. 

Для пiдтвердження електричної природи впливу розряду на поверхневий 

натяг рiдини було проведено експеримент з коронним розрядом та 

розплавленим стеарином. Уся поверхня анодної пластини була покрита шаром 

розплавленого стеарину, пiсля чого над нею було запалено коронний розряд. 

Форма застиглого пiд час горiння корони стеарину вказує на те, що взаємодiя 

коронного розряду з розплавом стеарину iдентична до впливу цього розряду 

на рiдини з низькою електричною провiднiстю. Пiд час експерименту над 

частиною поверхнi розплавленого стеарину було встановлено металеву 

пластину, яка екранувала стеарин вiд потоку заряджених частинок, утвореного 
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в коронному розрядi. За вiдсутностi пластини стеарин застигав не рiвномiрно, 

а у виглядi невеликих острiвцiв (рис. 4.3). 

  

(а) (б) 

Рис. 4.3: Вигляд стеарину, який застиг з вимкненим (А) та увiмкненим (В) 

розрядом 

Пiсля встановлення металевої пластини область стеарину, яка була 

екранована пластиною, застигала у виглядi великого скупчення, яке не 

розбивалося на дрiбнiшi острiвцi, на вiдмiну вiд незахищеної областi, де 

розбиття було присутнє (рис. 4.4). 

Для визначення iнтенсивностi впливу заряджених частинок на розплави 

твердих вуглеводнiв було проведено дослiдження впливу коронного розряду 

малої потужностi на параметри процесу згорання стеарину. Пiд час 

експерименту вiдбувалося спалення малих шматочкiв стеарину з середньою 

масою (4 ± 0,5) мг. Процес горiння стеарину було записано на вiдео. Аналiз 

отриманого вiдео дозволив визначити середнiй час повного згорання шматка 

стеарину, який у випадку вiдсутностi коронного розряду був (4,5 ± 0,5) с, а у 

випадку увiмкненої корони – (3,5 ± 0,5) с. Отриманi данi вказують на 20 % 

пришвидшення спалення стеарину за присутностi потоку заряджених 

частинок, спрямованого на поверхню зразка. 
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(а) (б) 

  

(в) (г) 

Рис. 4.4: Вигляд стеарину, який застиг з увiмкненим розрядом та металевим 

екраном мiж катодом i анодом 

На рис. 4.5 показано вигляд полум’я отримано внаслідок спалення 

стеарину за відсутності та за присутності коронного розряду над зразком під 

час горіння. 

За відсутності коронного розряду полум’я має вигляд стабільного прямого 

видовженого факелу (рис. 4.5,а). Присутність коронного розряду 

дестабілізувала полум’я, що ускладнювало підпал стеарину під час горіння 

розряду. За присутності коронного розряду потік плазми розштовхував 
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полум’я, внаслідок чого воно розходилося в боки та мало більший діаметр 

(рис. 4.5,б). У поєднанні з меншим часом повного згорання це може свідчити 

про краще розпорошення розплавленого стеарину під впливом плазми 

коронного розряду. 

  

(а) (б) 

Рис. 4.5: Вигляд полум’я горіння стеарину (а) за відсутності коронного розряду 

та (б) за присутності коронного розряду 
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Висновки до роздiлу 4 

Взаємодiя плазми електричного розряду з поверхнею рiдини впливає на її 

поверхневий натяг, зменшуючи його у випадку рiдин з низькою електричною 

провiднiстю. Зменшення поверхневого натягу дистильованої води пiд впливом 

потоку заряджених частинок викликає зростанням швидкостi її 

випаровування. Зростання розпорошення стеарину за наявностi коронного 

розряду веде до зменшення часу повного згорання стеарину на 20 %, та 

збiльшення об’єму який займає полум’я. 

Присутнiсть потоку заряджених частинок та електричного поля сприяє 

зростання швидкостi випаровування вуглеводнiв. Внаслiдок активнішого 

подрібнення та розпорошення пiдвищується площа контакту вуглеводнiв та 

реагентів всерединi плазмово-хiмiчного реактора для реформування 

вуглеводнiв у синтез-газ, а також зростає ефективнiсть повного окиснення 

частини вуглеводню для пiдтримування необхiдних параметрiв реактору пiд 

час реформування.  
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РОЗДIЛ 5 

ГІБРИДНЕ ПЛАЗМОВО-КАТАЛIТИЧНЕ РЕФОРМУВАННЯ 

«ЗЕЛЕНИХ» ВУГЛЕВОДНIВ У СИСТЕМАХ З ОБЕРТОВИМ 

КОВЗНИМ РОЗРЯДОМ 

 

Використання «зелених» вуглеводнiв для отримання синтез-газу є 

привабливим джерелом вiдновлюваних вуглеводнiв, яке здатне замiнити 

викопнi палива та є альтернативою традицiйним методам виробництва 

бiопалива. Отриманий внаслiдок реформування синтез-газ можна 

використовувати напряму як газове паливо або ж як сировину для 

виготовлення синтетичного рiдкого палива чи цiнних хiмiчних сполук. 

5.1. Реформування частковим окисненням 

Для дослiдження процесiв, що проходять пiд час гібридного плазмово-

каталiтичного реформування «зелених» вуглеводнiв, було проведено 

експериментальнi дослiдження з використанням 96%-го розчину етанолу 

(хiмiчна формула – C2H5OH) як модельного вуглеводню. Окисником пiд час 

експериментiв було атмосферне повiтря яке подавалося у систему 

компресором. Для отримання синтез-газу проводилося часткове окиснення 

етанолу, яке вiдбувається тодi коли в системi недостатньо кисню для 

проведення повного окиснення. Результатом часткового окиснення є 

утворення синтез-газу. Спiввiдношення мiж потоками етанолу та повiтря, якi 

подавалися у систему, пiдбиралося так, щоб вiдповiдати стехiометрiї 

часткового окиснення етанолу. 

Реакцiя часткового окиснення етанолу має вигляд: 

 C2H5OH +
1

2
O2 → 2CO + 3H2 (5.1) 
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Пiд час цiєї реакцiї етанол взаємодiє з киснем та перетворюється у синтез-

газ, тодi як пiд час повного окиснення вiдбувається перетворення етанолу у 

сумiш двоокису вуглецю та води: 

 C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O (5.2) 

Особливiстю дослiдженої системи для реформування є роздiлена подача 

окисника та вiдсутнiсть подачi вуглеводню через розряд – частина вiд усього 

окисника активувалася розрядом та вводилася у реакцiйну камеру, тодi як 

решту окисника було подано до реакцiйної камери разом з модельним 

вуглеводним у виглядi аерозолю. 

5.2. Вплив плазми на реформування етанолу 

Оцiнку впливу плазми на реформування «зелених» вуглеводнiв можна 

здiйснити порiвнюючи швидкiсть вiдгуку системи на початок та кiнець 

генерацiї плазми з її вiдгуком на початок та закiнчення подачi вуглеводню в 

систему. Це дослiдження було проведене використовуючи систему для 

гібридного плазмово-каталiтичного реформування етанолу на основi 

обертового ковзного розряду. дослiдження проводилося для потокiв етанолу 

256 г год-1 (324 мл год-1), 512 г год-1 (648 мл год-1), 768 г год-1 (972 мл год-1) та 

1024 г год-1 (1296 мл год-1). Цi потоки вiдповiдають потужностям отриманим 

під час спалення поданого етанолу 2, 4, 6 та 8 кВт вiдповiдно. Повiтря 

подавалося до системи вiдповiдно до стехiометричного спiввiдношення мiж 

етанолом та киснем для реформування частковим окисненням. Для визначення 

часу вiдгуку системи на змiну подачi плазми чи етанолу використовувалися 

поява та зникнення факела у пристрої для спалення продуктiв реформування 

вуглеводню. Результати дослiдження часу реакцiї системи на появу та 

зникнення плазми та етанолу за рiзних потокiв етанолу представлено на 

рис. 5.1. 
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Рис. 5.1: Залежнiсть середнього часу вiдгуку системи на присутнiсть плазми та 

етанолу вiд потоку етанолу, який до неї подається 

Збiльшення потоку етанолу, який подається в систему, супроводжується 

скороченням середнього часу вiдгуку системи на присутнiсть плазми та 

етанолу. Отриманi данi показують, що система для реформування вуглеводнiв 

починає генерувати синтез-газ у 3 – 4 рази швидше пiсля увiмкнення 

генератора плазми пiд час подачi етанолу нiж пiсля початку подачi етанолу з 

увiмкненим генератором плазми. Окрiм того, система у 1,5 – 3 рази швидше 

перестає напрацьовувати синтез-газ пiсля вимикання генератора плазми, нiж 

пiсля зупинки подачi етанолу. З рис. 5.1 можна побачити, що рiзниця мiж 

часами вiдгуку системи на вмикання та вимикання генератора плазми менша, 

нiж рiзниця мiж часами вiдгуку системи на початок та зупинку подачi етанолу. 

5.3. Залежнiсть параметрiв реформування вiд потужностi розряду 

Залежнiсть ефективностi реформування та спiввiдношення мiж хiмiчною 

енергiєю продуктiв реформування та електричною енергiєю витраченою на 

генерування плазми вiд потужностi, вкладеної у обертову ковзну дугу, було 

дослiджено пiд час гібридного плазмово-каталiтичного реформування етанолу 
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частковим окисненням. Шуканi параметри реформування було визначено 

використовуючи данi мас-спектрометрiї та газової хроматографiї. 

Експериментальнi потужностi джерела плазми знаходилися у дiапазонi вiд 10 

до 70 Вт. Вхiдний потiк етанолу пiд час експерименту вiдповiдав потужностi 

8 кВт. Потужнiсть вихiдного потоку синтез-газу визначалася за допомогою 

калориметрiї проведеної у водонагрiвачi. Пiд час експерименту температура 

реакцiйної камери складала 450 oC. 

Залежнiсть складу продуктiв реформування вiд потужностi вкладеної у 

джерело плазми представлено на рис. 5.2. 

 

Рис. 5.2: Залежностi об’ємної концентрацiї основних продуктiв реформування 

вiд потужностi, вкладеної у обертову ковзну дугу за потужностi вхiдного 

потоку етанолу 8 кВт 

Реформування вуглеводнiв не вiдбувається за вiдсутностi розряду. 

Результати газової хроматографiї вказують на те, що об’ємна концентрацiя 

основних компонентiв синтез-газу слабко змiнюється зi змiною потужностi, 

вкладеної у джерело плазми. Цей результат вiдрiзняє плазмово-каталiтичне 
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реформування вiд плазмового реформування, пiд час якого склад продуктiв 

реформування залежить вiд потужностi, вкладеної до джерела плазми. 

Незважаючи на слабкий вплив потужностi джерела плазми на склад 

продуктiв гібридного плазмово-каталiтичного реформування, її змiна значно 

впливає на значення ефективностi реформування вуглеводню та 

спiввiдношення мiж хiмiчною енергiєю продуктiв реформування та 

електричною енергiєю, яку вкладено у плазму. 

Отриманi залежностi представлено на рис. 5.3. 

 

Рис. 5.3: Залежностi ефективностi реформування η та спiввiдношення α мiж 

хiмiчною енергiєю продуктiв реформування та електричною енергiєю 

витраченою на генерування плазми вiд потужностi, вкладеної у обертову 

ковзну дугу за потужностi вхiдного потоку етанолу 8 кВт 

У розглянутому дiапазонi потужностей джерела плазми ефективнiсть 

реформування лiнiйно зростає зi зростанням потужностi вiд 65 % до 90 %. У 

той час, як ефективнiсть реформування зростає зi зростанням потужностi 

джерела плазми, спiввiдношення α нелiнiйно спадає вiд 400 до 100. З 

отриманих залежностей можна побачити, що змiна потужностi, яка 



114 

 

вкладається в джерело плазми пiд час гібридного плазмово-каталiтичного 

реформування дозволяє регулювати витрати електричної енергiї в широкому 

дiапазонi зберiгаючи при цьому ефективнiсть реформування на рiвнi вище 

60 %. 

5.4. Вплив температури в реакцiйнiй камерi на склад продуктiв 

реформування 

Оцiнку впливу температури реакцiйної камери на склад продуктiв 

плазмово-каталiтичного реформування етанолу було проведено для потоку 

етанолу 256 г год-1 (324 мл год-1, 2 кВт) та струму розряду 60 мА. Пiд час 

дослiдження температура реакцiйної камери змiнювалася у дiапазонi вiд 200 

до 350 oC. Ступiнь активацiї повiтря пiд час експерименту було зафiксовано на 

рiвнi 0,17. загальний потiк повiтря крiзь розряд та реактор вiдповiдав 

стехiометричному спiввiдношенню мiж повiтрям та етанолом у реакцiї 5.3: 

 C2H5OH + 0,6O2 + 2,4N2 → 1,92CO + 2,88H2 

 +0,08CO2 + 0,12H2O + 2,4N2 (5.3) 

Потужнiсть розряду за температури реакцiйної камери 200 oC складала 

30 Вт. За температур 250, 300 та 350 oC потужнiсть розряду дорiвнювала 24 Вт. 

Склад продуктiв гібридного плазмово-каталiтичного реформування 

етанолу за рiзних температур реакцiйної камери, отриманий за допомогою 

газової хроматографiї, представлено на рис. 5.4. 

Результати газової хроматографiї вказують, що головними продуктами 

гібридного плазмово-каталiтичного реформування етанолу є водень, 

монооксид вуглецю та легкi вуглеводнi, як от метан та етан. отриманi данi 

вказують, що напрацювання водню, монооксиду вуглецю та метану є 

максимальними за температури реакцiйної камери 250 oC. 
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Рис. 5.4: Потоки головних газових продуктiв реформування етанолу вiд 

температури реакцiйної камери 

Виходячи з даних газової хроматографiї для рiзних температур реакцiйної 

камери було розраховано спiввiдношення мiж H2 та CO в газових продуктах 

реформування, ефективнiсть реформування, а також енергетичний вихiд 

водню. Отриманi значення цих величин представлено в таблицi 5.1. 

Таблиця 5.1 

Параметри гібридного плазмово-каталiтичного реформування етанолу 

за допомогою обертового ковзного розряду за рiзних температур 

реакцiйної камери та ступеню активацiї повiтря 0,17 

Температура реформування, [oC] 200 250 300 350 

Вiдношення H2/CO 0,8 0,75 0,74 0,85 

Ефективнiсть реформування, [%] 72 90 84 81 

Енергетичний вихiд водню, [г кВт·год-1] 230 350 285 265 

Представленi данi вказують, що вiдношення мiж воднем та монооксидом 

вуглецю слабко залежить вiд температури реакцiйної камери пiд час 

гібридного плазмово-каталiтичного реформування етанолу та знаходиться у 

дiапазонi вiд 0,74 до 0,85. Найвищу ефективнiсть реформування пiд час 
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експерименту було зафiксовано за температури 250 oC на рiвнi 90 %. Ця 

величина близька до найбiльшої теоретично можливої ефективностi плазмово-

каталiтичного реформування етанолу, яка складає 92 %, та сумiрна з 

ефективнiстю реформування в оптимальних режимах каталiтичного 

часткового окиснення етанолу та термохiмiчного реформування. Ефективнiсть 

реформування за температур 200, 300 та 350 oC складала 72, 84 та 81 % 

вiдповiдно. Температура 250 oC є вдвiчi нижчою за типову температуру 

каталiтичного часткового окиснення (близько 500 oC [67]) та приблизно втричi 

меншою від мiнiмальної температури термохiмiчного реформування 

вуглеводнiв (понад 700 oC [68]). Залежнiсть енергетичного виходу водню вiд 

температури є схожою до температурної залежностi ефективностi 

реформування. Зокрема, найвищий енергетичний вихiд водню дорiвнював 

350 г кВт·год-1 та спостерiгався за температури 250 oC. Енергетичний вихiд 

водню за температур 200, 300 та 350 oC дорiвнював 230, 285 та 265 г кВт·год-1 

вiдповiдно. 

5.5. Вплив ступеню активацiї повiтря на склад продуктiв реформування 

Вплив ступеню активацiї повiтря на склад продуктiв та ефективнiсть 

гібридного плазмово-каталiтичного реформування етанолу дослiджувався за 

потоку етанолу 324 мл год-1 (2 кВт) та температури реакцiйної камери 250 oC. 

Було проаналiзовано зразки синтез-газу отриманого за ступеню активацiї 

повiтря 0,17, 0,21, 0,5 та 0,61. 

Склад газових продуктiв гібридного плазмово-каталiтичного 

реформування етанолу за розглянутих значень ступеню активацiї повiтря, 

отриманi за допомогою газової хроматографiї, представлено на рис. 5.5. 
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Рис. 5.5: Потоки головних газових продуктiв гібридного плазмово-

каталiтичного реформування етанолу за рiзних ступенiв активацiї повiтря 

Отриманi потоки газових продуктiв реформування вказують на слабкий 

вплив ступеню активацiї повiтря на вихiд водню. Зростання ступеню активацiї 

повiтря вiд 0,17 до 0,61 супроводжується зменшенням вихiдного потоку 

монооксиду вуглецю приблизно на 20 %, а також зменшенням вихiдного 

потоку метану на 50 %. Данi вказують на зростання виходу двоокису вуглецю 

зi збiльшенням ступеню активацiї повiтря, що може вказувати на зростання 

iмовiрностi повного окиснення частини етанолу в реакторi пiд час гібридного 

плазмово-каталiтичного реформування. 

Змiна ступеню активацiї повiтря вiдбувалася завдяки змiнi спiввiдношення 

мiж потоками повiтря крiзь розрядну та реакцiйну камери. Таким чином 

зростання ступеню активацiї повiтря супроводжувалося пiдвищенням потоку 

повiтря через розряд, а отже i зростанням напруги, необхiдної для пiдтримки 

горiння обертового ковзного розряду. Внаслiдок цього потужнiсть, яка 

вкладалася в плазму, зростала зi збiльшенням ступеню активацiї повiтря. 

У таблицi 5.2 представлено потужнiсть вкладену в плазму, спiввiдношення 

мiж воднем та монооксидом вуглецю у продуктах реформування, ефективнiсть 
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реформування та енергетичний вихiд водню за розглянутих ступенiв активацiї 

повiтря. 

Таблиця 5.2 

Параметри гібридного плазмово-каталiтичного реформування 2 кВт 

етанолу за допомогою обертового ковзного розряду за рiзних ступенiв 

активацiї повiтря та температури реформування 250 oC 

Ступiнь активацiї повiтря 0,17 0,21 0,5 0,61 

Потужнiсть розряду, [Вт] 24 24 60 48 

Вiдношення H2/CO 0,75 0,77 0,87 0,92 

Ефективнiсть реформування, [%] 90 86 79 73 

Енергетичний вихiд водню, [г кВт·год-1] 350 315 130 175 

Зростання ступеню активацiї повiтря супроводжується збiльшенням 

спiввiдношення мiж воднем та монооксидом вуглецю в продуктах 

реформування. Вихiдний потiк водню мало змiнюється зi змiною ступеню 

активацiї повiтря, тому зменшення спiввiдношення викликане спаданням 

величини потоку монооксиду вуглецю в продуктах реформування. Зменшення 

вихiдного потоку монооксиду вуглецю та легких вуглеводнiв зi збiльшенням 

ступеню активацiї повiтря веде до зменшення ефективностi реформування 

етанолу в системi вiд 90 % за ступеню активацiї повiтря 0,17 до 73 % за 

ступеню активацiї повiтря 0,61. 

5.6. Порiвняння ефективностi реформування етанолу з аналогiчними 

системами 

Для оцiнки ефективностi гібридного плазмово-каталiтичного 

реформування етанолу в системi з обертовим ковзним розрядом було 

проведено порiвняння найкращих показникiв ефективностi реформування 
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даної системи та iнших систем, в яких було проведено реформування етанолу 

в синтез-газ за допомогою плазми. Данi представлено в таблицi 5.3. 

Таблиця 5.3 

Ефективнiсть реформування та енергетичний вихiд водню у рiзних 

системах для реформування етанолу в синтез-газ за допомогою плазми 

Джерело плазми Реакції 
η, 

[%] 

Ey(H2), 

[г кВт·год-1] 

Дiелектричний бар’єрний розряд 

[52] 

Сухе 

реформування 
>95 6,7 

НВЧ-розряд (2,45 ГГц) [53], [54], 

[69] 
Пiролiз 99 0,4-0,55 

НВЧ-розряд (2,45 ГГц) [55] Пiролiз 100 14,8 

Дiелектричний бар’єрний розряд 

[52] 

Парове 

реформування 
100 13,3 

Дуга в соплi Лаваля [57] 
Часткове 

окиснення 
90 200 

Дуговий розряд [56] 
Часткове 

окиснення 
<65 120 

Плазмотрон GEN 3 [6], [48] 
Часткове 

окиснення 
<70 144 

Обертовий ковзний розряд 
Часткове 

окиснення 
90 350 

Данi, представленi у таблицi, вказують на високу ефективнiсть плазмово-

каталiтичного реформування етанолу в системi з обертовим ковзним розрядом. 

Окрiм цього, 350 г кВт·год-1 є одним з найвищих значень енергетичного 

виходу водню в системах для реформування етанолу в синтез-газ за 

допомогою плазми. Високий енергетичний вихiд водню вказує на ефективне 
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використання введеної у розряд електричної енергiї для отримання синтез-газу 

з етанолу та пiдтверджує проходження саме плазмово-каталiтичних процесiв 

у системi. 

5.7. Гiбридне плазмово-каталiтичне окисно-парове реформування 

Попереднi дослiдження [70] показали, що додавання води до етилового 

спирту збiльшувало ефективнiсть реформування етанолу в синтез-газ. 

Гiбридне плазмово-каталiтичне окисно-парове реформування – це гібридне 

плазмово-каталiтичне реформування вуглеводнiв, пiд час якого вуглеводень 

подається до системи разом з водяною парою та окисником. Реакцiя 

перетворення вуглеводню пiд час окисно-парового реформування поєднує 

реакцiї 1.3 і 1.4 та має вигляд: 

 CnHmOk +
n−k

4
O2 +

n−k

2
H2O =

n−k+m

2
H2 + nCO (5.4) 

У випадку реформування етанолу рiвняння реакцiї 5.4 має вигляд: 

 C2H5OH + 0,25O2 + 0,5H2O → 3,5H2 + 2CO (5.5) 

Пiд час практичного реформування вуглеводнiв спiввiдношення реагентiв 

може вiдхилятися вiд стехiометричного, тому було проведено дослiдження 

залежностi ефективностi реформування та співвідношення між хімічною 

енергією продуктів реформування та електричною енергією, вкладеною в 

плазму, вiд спiввiдношення мiж етанолом та водою, що були введенi в систему 

за сталого потоку окисника – повiтря. Окрiм цього, в системi може проходити 

реакцiя водяного замiщення 5.6, яка повинна супроводжуватися зростанням 

сингазного спiввiдношення у продуктах реформування. 

 CO + H2O → CO2 + H2 (5.6) 

Потiк етанолу, який подавався в систему пiд час експерименту, дорiвнював 

2430 мл год-1, що вiдповiдає потужностi етанолу 15 кВт. Потужнiсть розряду 
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пiд час дослiдження становила 124 Вт, струм при цьому дорiвнював 130 мА, а 

напруга дорiвнювала 0,95 кВ. Загальний потiк повiтря, який подавався в 

систему, вiдповiдав стехiометричному спiввiдношенню для реакцiї 5.1. Пiд час 

реформування температура реакцiйної камери пiдтримувалася на рiвнi 450 oC. 

Стiнки реакцiйної камери розiгрiвалися спочатку повним згоранням етилового 

спирту, пiсля чого їхня температура пiдтримувалася спаленням частини 

етанолу, поданого для реформування. Вода подавалася у систему в чотирьох 

молярних спiввiдношеннях до етанолу (H2O/C2H5OH): 0,25, 0,6, 0,75, 0,95. 

Введення води у систему вiдбувалося у виглядi пари. Для випаровування води 

було використано електричний нагрiвач з дiапазоном потужностей 

0,4 - 0,8 кВт. 

У таблицi 5.4 представлено результати газової хроматографiї продуктiв 

реформування етанолу за рiзних спiввiдношень мiж введеними етанолом та 

водою. 

Таблиця 5.4 

Результати газової хроматографiї продуктiв гiбридного плазмово-

каталiтичного окисно-парового реформування етанолу за рiзних 

молярних спiввiдношень мiж введеними етанолом та водяною парою 

Спiввiдношення 

H2O/C2H5OH на входi 

Основнi компоненти синтез-газу, [%] 

H2 CO CH4 C2H2 C2H4 C2H6 

0,25 16,5 17,2 13,4 0,6 6,9 1,8 

0,60 14,5 16,8 12,9 0,4 6,4 2,5 

0,75 13,2 15,5 12,5 0,5 6,2 2,2 

0,95 13,8 16,8 12,3 0,5 5,3 1,6 

Результати газової хроматографiї вказують, що зi зростанням 

молекулярного спiввiдношення мiж введеною водою та етанолом сингазне 
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спiввiдношення зменшується. При цьому абсолютнi значення потокiв водню 

та кисню також зменшуються. Склад отриманого синтез-газу вказує на 

незначний внесок реакцiї водяного замiщення до складу продуктiв 

реформування у розглянутiй системi. 

Графiчне представлення залежностей об’ємних концентрацiй головних 

компонент синтез-газу та азоту вiд молярного спiввiдношення мiж введеною 

водяною парою та етанолом зображено на рис. 5.6. 

  

 (а) (б) 

Рис. 5.6: Залежнiсть об’ємної концентрацiї (а) H2, CO, CH4, C2H4, CO2 та (б) N2 

в отриманому синтез-газi вiд молярного спiввiдношення мiж введеними водою 

та етанолом 

З рисунку можна побачити, що збiльшення потоку пари води, яка 

додається до етанолу, супроводжується лiнiйним зменшенням об’ємної 

концентрацiї CH4 та C2H4. Одночасно з цим об’ємна концентрацiя CO2 лiнiйно 

зростає. Об’ємна концентрацiя азоту зi зростанням спiввiдношення мiж водою 

та етанолом веде себе нелiнiйно та має мiнiмум. Якщо виходити з припущення, 

що азот не взаємодiє з iншими реагентами пiд час реформування, а отже його 

потiк на входi та на виходi з системи спiвпадає, то зменшення об’ємної 

концентрацiї азоту в продуктах реформування вказує на збiльшення 

загального потоку отриманого синтез-газу. 
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Утворення CO2 на виходi з системи є наслiдком повного окиснення частини 

введеного вуглеводню. Використовуючи об’ємну концентрацiю CO2, 

отриману завдяки газовiй хроматографiї, можна оцiнити величину частки 

етанолу, яка зазнала повного окиснення пiд час гiбридного плазмово-

каталiтичного окисно-парового реформування етанолу. Для цього данi газової 

хроматографiї пiдставляються у хiмiчне рiвняння повного окиснення етанолу 

(рівняння 5.2). 

У таблицi 5.5 представлено спiввiдношення мiж повнiстю окисненим 

етанолом та всiм введеним етанолом (C2H5OHокиснений/C2H5OHвхiд) за рiзних 

значень молярного спiввiдношення мiж введеною водяною парою та етанолом 

(H2Oвхiд/C2H5OHвхiд). 

Таблиця 5.5 

Залежнiсть молярних спiввiдношень мiж продуктами повного окиснення 

етанолу i повнiстю окисненим етанолом та введеним етанолом вiд 

молярного спiввiдношення мiж введеною водяною парою та етанолом 

Речовина 
Молярне спiввiдношення мiж речовиною та введеним 

етанолом (C2H5OHвхiд) 

H2Oвхiд 0,25 0,60 0,75 0,95 

CO2вихiд 0,07 0,07 0,09 0,08 

H2Oвихiд 0,10 0,10 0,13 0,12 

C2H5OHокиснений 0,03 0,03 0,04 0,04 

Розрахована кiлькiсть повнiстю окисненого етанолу складає 3 % вiд 

загального вхiдного потоку етанолу за спiввiдношень мiж водою та етанолом 

0,25 i 0,60, та 4 % за спiввiдношень 0,75 i 0.95. Ця кiлькiсть повнiстю 

окисненого етанолу додатково видiляє 450 – 600 Вт тепла в реакцiйну камеру 

пiд час реформування. 
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Результати газової хроматографiї продуктiв реформування у поєднаннi з 

вiдомими вихiдним потоком отриманого газу дозволили визначити 

ефективнiсть гiбридного плазмово-каталiтичного окисно-парового 

реформування етанолу (η) та спiввiдношення мiж хiмiчною енергiєю продуктiв 

реформування та електричною енергiєю вкладеною в плазму пiд час 

реформування (α). Залежностi η та α вiд молярного спiввiдношення введених 

води та етанолу представлено на рис. 5.7. 

 

Рис. 5.7: Залежнiсть ефективностi реформування η та спiввiдношення мiж 

хiмiчною енергiєю продуктiв реформування та електричною енергiєю 

вкладеною в плазму пiд час реформування α вiд молярного спiввiдношення 

мiж введеними водою та етанолом 

З отриманої залежностi бачимо, що зi збiльшенням спiввiдношення мiж 

введеними водою та етанолом вiд 0,25 до 0,75 ефективнiсть реформування 

системи η та спiввiдношення α лiнiйно зростають, їх початковi значення за 

спiввiдношення 0,25 становлять η ≈ 70 % та α ≈ 90. За спiввiдношення 0,75 цi 

величини досягають максимальних значень, а саме η ≈ 80 % та α ≈ 100. За 

подальшого збiльшення спiввiдношення мiж водою та етанолом до 0,95 обидвi 
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величини спадають до своїх найменших значення пiд час експерименту, а саме 

η ≈ 55 % та α ≈ 70. Отриманi значення ефективностi реформування є 

близькими до їхнього максимального теоретичного значення пiд час 

гібридного плазмово-каталiтичного реформування етанолу, яке знаходиться в 

межах вiд 85 до 92 %. 

Дослiдження гiбридного плазмово-каталiтичного окисно-парового 

реформування етанолу вiдбувалося за температури реакцiйної камери 450 oC. 

Одним зi шляхiв збiльшення термiну роботи системи, спрощення її конструкцiї 

та зменшення витрат енергiї на реформування вуглеводню є зменшення 

температури реактора пiд час реформування. Важливим є питання залежностi 

ефективностi реформування η та коефiцiєнту α вiд температури реакцiйної 

камери. 

Для визначення впливу зменшення температури реактора на реформування 

було дослiджено залежнiсть продуктiв гiбридного плазмово-каталiтичного 

окисно-парового реформування етанолу вiд температури реактора у дiапазонi 

температур вiд 250 до 450 oC. Дослiдження було проведено для молярного 

спiввiдношення мiж введеною водою та етанолом H2O/C2H5OH = 0,6. Пiд час 

експерименту розрядний струм складав 130 мА, а напруга – 0,95 кВ. 

Потужнiсть розряду була 124 Вт. Потiк етанолу складав 40,5 мл хв-1, загальний 

потiк повiтря в систему був 37,5 л хв-1. Потужнiсть, яка витрачалася на 

випаровування води та пiдтримку температури пари дорiвнювала 0,57 кВт. 

Склад основних компонент продуктiв реформування за рiзних температур, 

визначений за допомогою газової хроматографiї, зображено на рис. 5.8. 

Об’ємна концентрацiя основних компонент синтез-газу окрiм C2H2 

зменшується зi зростанням температури реакцiйної камери. У той же час 

об’ємна концентрацiя азоту у потоцi продуктiв зi зростанням температури 

зменшується. Азот пiд час реформування є практично iнертним i його потiк 

протягом реформування не змiнюється, отже збiльшення об’ємної 
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концентрацiї азоту вiд 38 % за 450 oC до 53 % за 250 oC вказує на двократне 

зменшення потоку продуктiв гiбридного плазмово-каталiтичного окисно-

парового реформування етанолу зi зменшенням температури. За температури 

250 oC у складi продуктiв реформування присутнiй кисень, що є свiдченням 

неповного реформування введеного етанолу. 

 

(а) (б) 

Рис. 5.8: Залежнiсть (а) основних компонент синтез-газу та (б) азоту i кисню у 

продуктах реформування вiд температури реакцiйної камери 

Залежностi ефективностi реформування та спiввiдношення мiж тепловою 

енергiєю спалення продуктiв реформування та електричною енергiєю 

вкладеною в плазму вiд температури реакцiйної камери, якi було визначено 

виходячи зi складу продуктiв реформування, представлено на рис. 5.9. 

Вiдповiдно до залежностi, як ефективнiсть реформування η так i 

спiввiдношення α лiнiйно спадають зi зменшенням температури реакцiйної 

камери пiд час реформування. Зi зменшенням температури вiд 450 до 250 oC 

ефективнiсть гібридного плазмово-каталiтичного окисно-парового 

реформування зменшилася удвiчi вiд 80 до 40 %, у той час як спiввiдношення 

α зменшилося вiд 100 до 50. На представленому графiку лiнiї тренду, якими 
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виражається лiнiйне зростання η та α зi збiльшенням температури реакцiйної 

камери перетинають вiсь температури та досягають значення 0 у точцi 

близькiй до температури кипiння етанолу. Цей факт може означати, що 

реформування проходить лише тодi, коли етанол знаходиться у газовiй фазi, а 

отже його подача у виглядi рiдини чи аерозолi вимагає додаткових витрат 

енергiї всерединi реакцiйної камери. У зв’язку з цим для пiдвищення 

ефективностi реформування η та спiввiдношення α є доцiльною подача 

етанолу до реакцiйної камери системи для реформування у виглядi пари. 

 

Рис. 5.9: Залежнiсть ефективностi реформування η та спiввiдношення α вiд 

температури реакцiйної камери 

5.8. Гібридне плазмово-каталiтичне реформування рослинної олiї 

Для дослiдження процесу гібридного плазмово-каталiтичного 

реформування органiчних олiй було використано систему з обертальним 

ковзним розрядом та твердими електродами, яка розглянута в роздiлi 2 на 

рис. 2.1. В якостi модельного вуглеводню було використано соняшникову 

олiю, основною складовою якої є олеїнова кислота С17Н33СООН; в якостi 
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окисника використано повiтря кiмнатної температури. Реформування олiї 

вiдбувалося за реакцiєю часткового окиснення: 

 C17H33COOH + 8O2 → 18CO + 17H2  (5.7) 

Олiя подавалася в реакцiйну камеру у виглядi сумiшi з парою води для 

запобiгання утворенню сажi пiд час процесу реформування. Це створює умови 

для протiкання реакцiї водяного замiщення (5.6). 

Вибiр величини потоку окисника вiдбувався з мiркувань стехiометрiї 

часткового окиснення. Пiд час реформування напруга розряду складала 1 кВ, 

а струм складав 130 мА. 

5.9. Порiвняння продуктiв реформування соняшникової олiї, етилового 

спирту та дизельного палива нафтового походження 

Для порiвняння ефективностi використання гібридного плазмово-

каталiтичного реформування для реформування вуглеводнiв було проведено 

аналiз продуктiв та параметрiв реформування рiзних типiв вуглеводнiв: 

кисневмiсних вуглеводнiв – етанолу та соняшникової олiї, а також 

безкисневого вуглеводню – дизельного палива. Окрiм цього, отриманий 

синтез-газ було спалено у водонагрiвачi, призначеному для природного газу. 

Пiд час реформування напруга обертового ковзного розряду в генераторi 

плазми дорiвнювала 0,9 кВ, а розрядний струм складав 75 мА. Температура 

реакцiйної камери пiд час гібридного плазмово-каталiтичного реформування 

дослiджуваних вуглеводнiв пiдтримувалася у дiапазонi 450 – 500 oC. Пiд час 

реформування реакцiйна камера не нагрiвалася ззовні, а лише за рахунок 

екзотермiчних процесiв, що проходили всерединi реактора. 

Часткове окиснення вуглеводнiв проходило з використанням 

атмосферного повiтря. Потiк повiтря пiдбирався вiдповiдно до стехiометрiї 

часткового окиснення вiдповiдних вуглеводнiв: етанолу (C2H5OH), рослинної 

олiї (C17H33COOH) та дизельного палива (C16H34). Окрiм повiтря пiд час 
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реформування дизельного палива та рослинної олiї вуглеводень пiд час подачi 

змiшувався з водяною парою для уникнення утворення сажi в реакцiйнiй 

камерi системи для реформування вуглеводнiв вiдповiдно до реакцiї водяного 

замiщення (5.6), а також реакцiї взаємодiї мiж водою та вуглецем: 

 C + H2O → CO + H2 (5.8) 

Пiд час дослiдження вхiднi потоки вуглеводнiв обиралися таким чином, 

щоб вiдповiдати однаковiй потужностi спалення цього потоку, а саме 5 кВт. 

Як наслiдок, вхiднi потоки вуглеводнiв дорiвнювали 7,3 ± 0,36 мл хв-1 у 

випадку дизельного палива, 9,1 ± 0,45 мл хв-1 у випадку етанолу та 

13,5 ± 0,4 мл хв-1 у випадку соняшникової олiї. Подача вуглеводнiв 

вiдбувалася за температури 25 oC. 

Потоки пари дистильованої води, якi додавалися до соняшникової олiї та 

дизельного палива пiд час гібридного плазмово-каталiтичного реформування, 

дорiвнювали половинi потокiв, необхiдних для перетворення всього 

отриманого внаслiдок реакцiї часткового окиснення монооксиду вуглецю у 

сумiш водню та двоокису вуглецю згiдно реакцiї 5.7. Для розглянутих потокiв 

вуглеводнiв цей потiк водяної пари дорiвнює 4,4 ± 0,22 г хв-1. Пара вводилася 

у систему за температури 250 oC. Потiк окисника в систему пiд час плазмово-

каталiтичного реформування дорiвнював 25 л хв-1 у випадку соняшникової 

олiї та дизельного палива та 12,5 л хв-1 у випадку етанолу. Однаковi потоки 

окисника у випадку рослинної олiї та дизельного палива пов’язанi з приблизно 

однаковою кiлькiсть незв’язаних з киснем атомiв вуглецю в обох вуглеводнях 

– 17 атомiв у випадку олiї та 16 атомiв у випадку дизельного палива. 

Температура поданого окисника складала 25 oC. Пiд час експерименту 

температура реакцiйної камери складала приблизно 500 oC. 

На рис. 5.10 зображено фотографiї полум’я зразкiв синтез-газу, якi було 

отримано з дослiджуваної сировини. 
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 (а) (б) (в) 

Рис. 5.10: Фотографiї полум’я спаленого синтез-газу, отриманого з (а) 

дизельного палива, (б) соняшникової олiї та (в) етанолу 

З отриманих фотографiй можна побачити, що синтез-газ, який отримано 

внаслiдок гібридного плазмово-каталiтичного реформування дизельного 

палива, мiстить бiльше сажi та є менш стабiльним, нiж синтез-газ отриманий з 

етанолу чи соняшникової олiї. 

В таблицi 5.6 показанi об’ємнi концентрацiї продуктiв реформування олiї, 

етанолу та дизельного палива нафтового походження. 

Таблиця 5.6 

Об’ємнi концентрацiї головних складових продуктiв реформування 

соняшникової олiї та етанолу, визначенi за допомогою газової 

хроматографiї, нормованi на концентрацiю молекулярного азоту 

Вуглеводень 
Складова 

H2 O2 N2 CO CO2 CH4 C2H6, C2H4 

Соняшникова олiя 0,34 0,01 1,00 0,00 0,99 0,00 0,59 

Етанол 0,31 0,00 1,00 0,36 0,09 0,27 0,12 

Дизельне паливо 0,20 0,09 1,00 0,00 0,52 0,00 0,47 

Оскiльки серед продуктiв реформування окрiм молекулярного азоту не 

зафiксовано iнших азотовмiсних сполук, азот вважається у даному 



131 

 

експериментi iнертним. Це пiдтверджено як даними газової хроматографiї так 

i результатами мас-спектроскопiї отриманого синтез-газу. З цього припущення 

випливає вiдповiднiсть абсолютного потоку азоту на входi системи 

абсолютному потоку азоту на виходi системи. Абсолютний потiк азоту 

використовувався для нормування потокiв компонент синтез-газу, якi 

представлено у таблицi 5.6. 

Двоокис вуглецю присутнi у продуктах реформування всiх розглянутих 

вуглеводнiв, iмовiрно як результат реакцiї водяного замiщення, повного 

окиснення вуглеводню та окиснення монооксиду вуглецю. У проаналiзованих 

зразках продуктiв реформування соняшникової олiї та дизельного палива 

вiдсутнiй монооксид вуглецю. Це вказує на iмовiрнiсть того, що весь 

монооксид вуглецю, який отримано пiд час реформування, прореагував з 

водою згiдно реакцiї водяного замiщення. Визначення детального кiнетичного 

механiзму, вiдповiдно до якого у продуктах реформування соняшникової олiї 

та дизельного палива вiдсутнiй монооксид вуглецю, вимагає подальшого 

дослiдження. 

Присутнiсть значної кiлькостi кисню у продуктах реформування 

дизельного палива може бути наслiдком присутностi у дизельному паливi 

присадок для покращення стабiльностi, контролю за викидами та пiдвищення 

ефективностi двигуна [71]. 

Результати газової хроматографiї були пiдтвердженi за допомогою мас-

спектрометрiї, типовий результат якої для продуктiв реформування 

соняшникової олiї представлено на рис. 5.11. 
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Рис. 5.11: Мас-спектр продуктiв реформування соняшникової олiї; 

iнтенсивностi нормованi на 14-ту масу 

Виходячи з визначеного складу продуктiв реформування етанолу, 

соняшникової олiї та дизельного палива було розраховано значення 

ефективностi реформування вуглеводнiв та спiввiдношення мiж хiмiчною 

енергiєю продуктiв реформування та електричною енергiєю, яку вкладено у 

джерело плазми. Результати розрахункiв розглянутих параметрiв 

представлено на рис. 5.12. 

 

Рис. 5.12: Залежнiсть ефективностi реформування та спiввiдношення мiж 

хiмiчною енергiєю продуктiв реформування та електричною енергiєю, яка 

вкладена у джерело плазми вiд сировини, яка використовується для 

реформування. Потiк вуглеводню дорiвнював 8 кВт 
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З вказаних значень η та α можна побачити, що за однакових умов пiд час 

гібридного плазмово-каталiтичного реформування етанолу та рослинної олiї 

отримано кращi показники ефективностi роботи системи, нiж у випадку 

реформування дизельного палива. З цього можна говорити про перевагу 

використання вiдновних вуглеводнiв пiд час гібридного плазмово-

каталiтичного реформування перед викопними. 

Для визначення ефективностi гібридного плазмово-каталiтичного 

реформування рiзних вуглеводнiв з метою отримання синтетичного палива та 

хiмiчної сировини було розраховано теоретично можливий вихiд метанолу та 

диметилового етеру з синтез-газу, утвореного пiд час реформування. 

Отримання цих речовин можливе з сумiшi водню та двоокису вуглецю. 

Згiдно вказаного пiдходу метанол можна синтезувати за реакцiями 5.9 та 

5.10: 

 CO2 + 3H2 → CH3OH + H2O (5.9) 

 2CO2 + 2H2 → CH3OH + CO (5.10) 

Оскiльки реакцiя 5.10 потребує меншої кiлькостi водню, вихiд метанолу з 

неї є вищим. Таким чином, максимальний теоретичний вихiд метанолу з 

отриманого синтез-газу розраховувався згiдно реакцiї 5.10, виходячи з якої два 

молi отриманого водню дозволяють отримати один моль метанолу. 

Диметиловий етер можна синтезувати з використанням водню та дiоксиду 

вуглецю за аналогiєю до метанолу, а також з вже синтезованого метанолу 

згiдно реакцiй 5.11 та 5.12: 

 2CO2 + 6H2 → CH3OCH3 + 3H2O (5.11) 

 2CH3OH → CH3OCH3 + H2O (5.12) 

Виходячи з реакцiї 5.10 можна побачити, що синтез метанолу з водню та 

подальший синтез диметилового етеру з метанолу забезпечує бiльший вихiд 

диметилового етеру за використання реакцiї 5.12. 
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Використовуючи реакцiї 5.10 та 5.12 можна побачити, що максимальний 

теоретичний вихiд метанолу з одного молю водню складає 0,5 моля, а 

диметилового етеру – 0,25 моля. Виходячи з вмiсту водню у продуктах 

реформування етанолу та дизельного палива можливо розрахувати 

максимальний теоретичний вихiд метанолу та диметилового етеру з одного 

лiтру синтез-газу, отриманого пiд час реформування. Результати цих 

розрахункiв представлено у таблицi 5.7. 

Таблиця 5.7 

Теоретичний вихiд метанолу та диметилового етеру з одного лiтру 

синтез-газу, отриманого пiд час гібридного плазмово-каталiтичного 

реформування етанолу, дизельного палива та олії 

Сировина Вихiд водню, 

[г л-1] 

Вихiд метанолу, 

[г л-1] 

Вихiд диметилового 

етеру, [г л-1] 

Етанол 0,0125 0,1000 0,0718 

Дизель 0,0032 0,0254 0,0182 

Олiя 0,0031 0,0247 0,0178 

У представленiй таблицi не враховано водень, який знаходиться у легких 

вуглеводнях, таких як C2H6 та C2H4, оскiльки немає прямого шляху їхнього 

перетворення у метанол та диметиловий етер. За необхiдностi цi сполуки 

можна використати для синтезу C2-спиртiв та альдегiдiв пiд час додаткової 

стадiї переробки отриманого синтез-газу. Отриманi данi вказують на те, що 

вихiд метанолу та диметилового етеру з одного лiтру синтез-газу, який 

отримано з етанолу, є у чотири рази вищим, нiж для синтез-газу, отриманого з 

дизельного палива. 

З отриманих даних випливає, що об’ємна частка водню у продуктах 

реформування соняшникової олiї є у пiвтора рази меншою, нiж у випадку 

продуктiв реформування етанолу, проте необхiдно врахувати, що потiк 
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продуктiв пiд час реформування олiї був вдвiчi бiльшим, нiж у випадку 

етанолу, що робить реформування олiї бiльш продуктивним з точки зору 

кiлькостi отриманого водню. 

Порiвняння теоретичної виходу метанолу та диметилового етеру пiсля 

переробки продуктiв реформування, що отриманi з рiзної сировини, показало, 

що вiн у 1,4 рази бiльший у випадку реформування соняшникової олiї у 

порiвняннi з реформуванням етанолу. Цей результат вказує на бiльшу 

економiчну вигоду використання органiчних олiй у порiвняннi зi спиртами. 
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Висновки до роздiлу 5 

Дослiджено схеми реформування «зелених» вуглеводнiв частковим 

окисненням, у яких плазма використовується лише для активацiї окисника або 

води перед подачею в реакцiйну камеру. Продемонстровано здатнiсть 

забезпечити процес реформування рiдких вуглеводнiв енергiєю за рахунок 

стимульованого плазмою спалювання частини вихiдної сировини. 

Визначено максимальне теоретичне значення ефективностi реформування 

етанолу в синтез-газ пiд час часткового окиснення повiтрям, ηтеор = 92 %. 

Максимальне спiввiдношення мiж хiмiчною енергiєю продуктiв реформування 

та електричною енергiєю вкладеною у плазму складало α ≈ 450. 

Встановлено, що гібридне плазмово-каталiтичне реформування етилового 

спирту частковим окисненням повiтрям протiкає тодi коли етиловий спирт 

знаходиться не в рiдкому, а у газоподiбному станi. Для покращення 

ефективностi реформування є доцiльною подача етилового спирту в систему 

не у виглядi рiдини, а у виглядi пари. 

Показано, що ефективнiсть реформування η лiнiйно зростає вiд 60 % до 

92 % зi збiльшенням потужностi джерела плазми, тодi як спiввiдношення 

хiмiчної енергiї продуктiв реформування до електричної енергiї витраченої на 

генерацiю плазми α спадає за степеневим законом вiд 450 до 100. З 

дослiдження випливає можливiсть на порядок зменшити потужнiсть розряду 

за необхiдностi зменшення витрат електричної енергiї зберiгаючи при цьому 

високi показники ефективностi реформування вуглеводнiв. 

Результати експериментiв дозволяють стверджувати, що ефективнiсть 

гібридного плазмово-каталiтичного реформування етанолу за температури 

250 oC сумiрна з ефективнiстю термохiмiчного реформування за температури 

понад1000 oC та каталiтичного часткового окиснення за температури близько 

500 oC. Окрiм цього, енергетичний вихiд водню досягає 350 г кВт·год-1. Ця 

величина є однiєю з найвищих серед систем для реформування етанолу за 
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допомогою плазми та вказує на високу ефективнiсть використання плазми для 

каталiзу реформування вуглеводнiв у синтез-газ. 

Дослiдження продуктiв гібридного плазмово-каталiтичного реформування 

етанолу, соняшникової олiї та дизельного палива показало можливiсть 

ефективного отримання синтез газу не лише з простих вуглеводнiв на зразок 

етанолу, а i зi складних рослинних олiй. Зокрема, реформування рослинних 

олiй забезпечує бiльшу продуктивностi отримання водню та синтетичного 

палива з отриманого синтез-газу, нiж реформування етанолу. Гібридне 

плазмово-каталiтичне реформування дизельного палива виявилося менш 

ефективним, нiж реформування «зелених» вуглеводнiв, що може бути 

пов’язано з домiшками та вiдсутнiстю кисню у його складi.  
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ВИСНОВКИ 

1. Вперше виявлено ефект негативного впливу хімічних процесів на 

нерівноважність плазми, який полягає в тому, що хімічні процеси ведуть до 

зменшення заселеності збуджених коливних енергетичних рівнів молекул, а 

енергія під час екзотермічних хімічних процесів переважно йде на нагрівання, 

а не на збудження коливних рівнів молекул. На цій основі розроблено систему 

гібридного плазмово-каталітичного реформування для використання у 

гібридних плазмово-каталітичних технологіях для енергетики на 

відновлюваній сировині, в якій ефект негативного впливу хімічних процесів 

на нерівноважність плазми пригнічений. 

2. Виявлено можливість впливу на середню енергiю електронiв у плазмi 

динамiчних плазмово-рiдинних систем. Зокрема, середня енергiя електронiв у 

плазмi зростає зi збiльшенням вмiсту води в плазмотвiрному газi. 

3. Показано, що поверхневий натяг дiелектричних рiдин зменшується на 

їхній межi з плазмою. Це веде до зростання швидкостi випаровування таких 

рiдин у плазмово-рiдинних системах та до збільшення швидкості парового 

реформування при використанні водних розчинів реагентів. 

4. Вперше показано, що зі збільшенням потужності, вкладеної в джерело 

плазми, ефективність гібридного плазмово-каталiтичного реформування 

вуглеводнiв лінійно зростає, а вiдношення хiмiчної енергiї продуктiв 

реформування до електричної енергiї, вкладеної в джерело плазми нелінійно 

спадає. 

5. Показано, що гібридне плазмово-каталiтичне реформування вуглеводнiв 

дозволяє ефективно отримувати синтез-газ як з етанолу так i з рослинних олiй. 

Показано, що запропонованi плазмово-хiмiчнi реактори для такого 

реформування належать за ефективністю реформування та енергетичним 

виходом водню до найкращих існуючих систем.  
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