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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дисертації. Вже близько століття викопні вуглеводні, 

такі як вугілля, нафта та природний газ, є основою світової енергетики, а також 

важливою первинною сировиною для хімічної промисловості. Однак великi 

об’єми видобутку та широкий спектр застосувань вугілля, нафти та газу ведуть 

до екологічних та економічних ускладнень. Для їхнього розв’язання потрібно 

перевести енергетику та промисловість на технології, що відповідають засадам 

сталого розвитку та використовують відновлювані ресурси замість викопних 

вуглеводнів. Такі ресурси включають «зелені» вуглеводні, 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. 

Повноцінне використання «зелених» вуглеводнів вимагає подолання ряду 

ускладнень, які пов’язані з їхнім реформуванням (переробкою) 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 внаслідок високих температур. Традиційні 

каталізатори дозволяють зменшити температури реформування зелених 

вуглеводнів, однак вони є чутливими до складу та чистоти сировини, а також 

вимагають створення складних, громіздких та дорогих систем. 

Серед досліджень та розробок новітніх методів переробки зелених 

вуглеводнів багато робіт присвячено плазмохімічним технологіям за участю 

низькотемпературної плазми. Зацікавленість до використання плазми виникає 

завдяки її високій густині енергії та здатності генерувати хімічно активні 

частинки, такі як іони, 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 плазмового 

реформування вуглеводневої сировини використовують ізотермічну плазму 

дугових плазмотронів для нагрівання суміші реагентів та забезпечують перебіг 

хімічних процесів у рівноважних умовах за високої температури. Такий підхід 

має 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. 



2 

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. Причиною цього є 

зменшення енергії активації хімічних реакцій за участю молекул зі 

збудженими коливними рівнями. 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 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. 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 

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, 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 дисертації обумовлена необхідністю дослідження 

систем для гібридного плазмово-каталітичного реформування вуглеводнів у 

синтез-газ. У плазмохімії залишається 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 
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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», 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 

комлексній 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 розрядів; 

- 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 

розрядів з твердими та з рідким 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 

випромінювання, якi виміряно пiд час експериментів, зі спектрами якi 

змодельовано за допомогою програмного забезпечення. Середню енергію 

електронів плазми визначено моделюванням за допомогою програмного 

забезпечення. 
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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 

відеокамеру. Вольт-ампернi характеристики розрядів визначено за допомогою 

осцилографів та приладів для вимірювання струму і напруги. 

Наукова новизна одержаних результатів. Основними науковими 

результатами, що виносяться на захист, є такi: 

1. Виявлено ефект негативного впливу хімічних процесів на 

нерівноважність плазми, згідно якого хімічні процеси ведуть до 

зменшення заселеності коливних енергетичних рівнів молекул, а 

енергія під час екзотермічних хімічних процесів ефективніше йде на 

нагрівання, а не на збудження коливних рівнів молекул. Розроблено 

систему гібридного плазмово-каталітичного реформування з 

пригніченим ефектом негативного впливу хімічних процесів на 

нерівноважність плазми для використання у гібридних плазмово-

каталітичних технологіях для енергетики на відновлюваній сировині. 

2. Виявлено присутність механізму впливу на середню енергію 

електронів у плазмi динамічних плазмово-рідинних систем, внаслідок 

якого середня енергія електронів в плазмi зростає зі збільшенням 

вмісту води в плазмотвiрному газi. 

3. Показано, що поверхневий натяг діелектричних рідин зменшується на 

межі контакту плазма-рідина, що веде до зростання швидкості 

випаровування розглянутих рідин у плазмово-рідинних системах та до 

збільшення швидкості парового реформування у випадку використання 

водних розчинів реагентів. 

4. Встановлено лінійне монотонне зростання ефективності плазмово-

каталітичного реформування вуглеводнів та нелінійне спадання 

співвідношення між хімічною енергією продуктів реформування та 

електричною енергією, вкладеною до джерела плазми, від потужності, 

вкладеної в джерело плазми. 

5. Показано, що гібридне плазмово-каталітичне реформування 

вуглеводнів дозволяє ефективно отримувати синтез-газ як з етанолу, 

так i з рослинних олій. Запропонованi плазмово-хiмiчнi реактори за 

деякими параметрами є кращими серед існуючих. 

Практичне значення одержаних результатiв. Показано можливість 

ефективного використання системи на основi обертового ковзного розряду для 

гібридного плазмово-каталітичного реформування етанолу та соняшникової 

олії в синтез-газ. 

Показано можливість ефективного регулювання споживання електричної 

енергії необхідної для генерацiї плазми у системi для гібридного плазмово-

каталітичного реформування вуглеводнів зі збереженням високої 

ефективності реформування вуглеводнів. 
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Показано наявність впливу плазми на поверхневий натяг вуглеводнів пiд 

час їхнього реформування у плазмово-каталітичних системах на основi 

обертових ковзних розрядiв. 

Достовірність отриманих результатiв. Достовірність отриманих 

результатiв забезпечено завдяки використанню сучасних експериментальних 

методів та діагностичних методик, узгодженням виміряних даних з 

результатами числового моделювання. Усі отримані результати представлені 

науковій спiльнотi та отримали позитивні відгуки. 

Особистий внесок здобувача. Здобувач брав безпосередню участь у 

підготовці та проведенні усіх експериментальних досліджень, результати яких 

покладено в основу дисертації; здійснював обробку, порівняльний аналіз та 

інтерпретацію одержаних експериментальних даних; проводив співставлення 

експериментальних даних з результатами числового моделювання. 

Дисертанту належить значний внесок у підготовці доповідей та написанні 

наукових статей, якi опубліковано за темою дисертації. 

Апробація результатiв дисертації. Результати дисертаційного 

дослідження доповідалися на наукових конференціях різного рівня: 

- 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 Щорічна наукова конференція Інституту 

ядерних досліджень НАН України (Київ, Україна, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017); 

- XI Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Шевченківська 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 конференція з фізики плазми та керованого термоядерного 

синтезу (2013, 2015) (Київ, Україна, 2013, 2015); 

- 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); 
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- 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). 

Публікації. На основi матеріалів дисертації опубліковано 13 статей, серед 

яких 8 в українських наукових фахових виданнях, 7 з яких індексуються в 

Scopus, та 5 у закордонних наукових фахових виданнях, які індексуються в 

Scopus, а також 25 публікацій за тезами конференцій. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, 

загальних висновків, списку цитованої літератури у кількості 70 найменувань. 

Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 157 сторінок, з яких 115 

складають основний текст дисертації, в тому числі 54 рисунки та 9 таблиць. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету та 

задачі дослідження, наведено інформацію про методи дослідження, наукову 

новизну та практичне значення отриманих результатів, особистий внесок 

здобувача, апробацію та публікації результатів досліджень. 

У першому розділі «Огляд літератури» наводиться короткий 

аналітичний огляд сучасних підходів до плазмового реформування «зелених» 

вуглеводнів. Розглянуто головні проблеми традиційних методів реформування 

«зелених» вуглеводнів. Показано переваги та недоліки існуючих систем для 

реформування «зелених» вуглеводнів за допомогою плазми. З огляду 

літератури випливає необхідність пошуку нових підходів до реформування 

вуглеводнів у синтез-газ за атмосферного тиску з допомогою плазми. Дані 

попередніх досліджень реформування вуглеводнів за допомогою плазми 

вказують на більшу ефективність конверсії частковим окисненням та окисно-

парової конверсії у порівнянні з пiролiтичним розкладом та сухим 

реформуванням. 

У другому розділі «Схеми експериментальних систем та методи їх 

дослідження» представлено схеми систем на основі обертових ковзних 

розрядів, які використано для дослідження гібридного плазмово-

каталітичного реформування «зелених» вуглеводнів. 

Дослідження гібридного плазмово-каталітичного реформування «зелених» 

вуглеводнів було здійснено за допомогою системи на основі обертового 
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ковзного розряду, зображеної на рис. 1, та системи на основі обертового 

ковзного розряду з рідким електродом, зображеної на рис. 2. 

 
Рис. 1: Схема системи для гібридного плазмово-каталітичного 

реформування вуглеводнів з широкоапертурним обертовим ковзним розрядом 

між двома металевими електродами 
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Рис. 2: Схема плазмово-рідинної системи для гібридного плазмово-

каталітичного реформування вуглеводнів з обертовим ковзним розрядом зі 

зворотнім вихровим потоком повітря та рідким електродом 

Системи для гібридного плазмово-каталітичного реформування було 

розроблено з метою пригнічення негативного ефекту хімічних реакцій на 

нерівноважність в плазмі. Для цього подачу вуглеводнів до системи 

реалізовано напряму до реакційної камери, а не через джерело плазми. 

Введений вуглеводень взаємодіє з активними частинками плазми після їхнього 

виведення з розрядної системи до реактора у вигляді плазмового факела. 

Плазма, яка використовується для реформування вуглеводнів, генерується з 

окисника (атмосферне повітря) у випадку обертового розряду та з суміші 

окисника з водяною парою у випадку обертового ковзного розряду з рідким 

електродом. 

Для дослідження впливу коронного розряду на поверхневий натяг рідин з 

різною провідністю (біогліцеролу, соняшникової олії, форвакуумної олії, 

дистильованої води) та розплавленого стеарину було використано систему, в 

якій досліджуваний зразок розміщувався на плоскому заземленому аноді 

коронного розряду під вістрям-катодом з високою напругою (рис. 3). 

Використання коронного розряду дозволило виключити з розгляду нагрівання 

експериментальних зразків та обмежити вплив розряду на речовину потоком 

заряджених частинок. 
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Рис. 3: Схема експериментальних систем для дослідження впливу 

коронного розряду на поверхневий натяг рідин та розплавленого стеарину 

Для визначення властивостей плазми під час дослідження було 

використано поєднання експериментальних методів та чисельного 

моделювання. Для визначення компонентного складу плазми використано 

оптичну емісійну спектроскопію у діапазоні довжин хвиль від 190 до 1050 нм. 

Отримані емісійні спектри плазми дозволили визначити електронні 

температури збуджених атомів у плазмі за методом відносних інтенсивностей 

спектральних ліній, а також коливні та обертові температури компонент 

плазми за допомогою порівняння експериментальних спектрів зі спектрами 

змодельованими за допомогою програмного забезпечення SpecAir. 

Для визначення середньої енергії електронів в плазмі було використано 

програмне забезпечення BOLSIG+, до якого було внесено експериментально 

визначені температуру плазми та електричне поле в розрядному проміжку. 

Склад продуктів реформування вуглеводнів визначався газовою 

хроматографією та мас-спектрометрією. Їхня нижня теплота згорання 

визначена калориметрією. Для характеризування гібридного плазмово-

каталітичного реформування вуглеводнів використано показники 

ефективності реформування та співвідношення між хімічною енергією 

продуктів реформування та електричною енергією витраченою на отримання 

плазми. 

У третьому розділі «Властивості джерел плазми для систем гібридного 

плазмово-каталітичного реформування «зелених» вуглеводнів» 

розглянуто властивості обертових ковзних розрядiв, якi використано для 

гібридного плазмово-каталітичного реформування вуглеводнів, та параметри 

їхньої плазми. 

Визначено залежності обертових та коливних температур молекул азоту та 

електронних температур кисню в обертовому ковзному розряді з твердими 

електродами від струму розряду та потоку повітря крізь розряд. Показано, що 

за сталого потоку повітря крізь розряд 40 л хв-1 та зростання розрядного 

струму від 40 до 100 мА електронна температура кисню спадає від 5000 К до 

3000 К, тоді як обертова та коливна температури азоту зростають від 2000 К 

до 3000 К та від 3000 К до 4000 К відповідно. У розглянутому діапазоні 

струмів плазма залишається нерівноважною, при цьому різниця між 

обертовою та коливною температурами складає 1000 К. За сталого розрядного 
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струму 80 мА зростання потоку повітря крізь розряд від 20 до 50 л хв-1 слабко 

впливає на електронну температуру кисню, яка в межах похибки залишається 

сталою на рівні 3500 К. Зі зростанням потоку повітря обертова температура 

азоту спадає від 3000 К до 2500 К, а коливна температура зростає від 3500 К 

до 4000 К. За потоку повітря < 30 л хв-1 електронна, коливна та обертова 

температури в межах похибки співпадають. Спад обертової температури зі 

зростанням потоку повітря веде до розходження між обертовою та коливною 

температурами температурами азоту, яке досягало 1500 К. 

Визначено відмінність між температурами компонентів плазми обертового 

ковзного розряду з рідким електродом (вода) всередині розрядного проміжку 

та у плазмовому факелі. Показано, що обертова та коливна температури 

гідроксилу в розрядному проміжку були однакові та дорівнювали 4100 К, тоді 

як у плазмі факелу коливна температура гідроксилу дорівнювала 4200 К а 

обертова температура складала 3200 К. Зменшення обертової температури у 

факелі пов’язано з присутністю у цій зоні потоку повітря, який є поперечним 

до розрядного каналу. З переходом від плазми розрядного проміжку до плазми 

факелу еелктронна температура вродню зросла від 3200 К до 3500 К, а 

електронна температура кисню зросла від 5000 К до 5200 К. 

Показано, що осцилограми напруги та струму обертового ковзного розряду 

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

характеристикою блоку живлення БП-100, та містить постійну складову. 

Отримані осцилограми напруги та струму вказують на існування двох режимів 

горіння обертового ковзного розряду, якi визначаються присутністю та 

відсутністю пилкоподібних коливань напруги та струму розряду накладених 

на синусоїду. Причиною появи пилкоподібних коливань може бути зміна 

довжини розрядного каналу пiд дією потоку повітря пiд час горіння розряду, 

яка характерна для ковзних розрядiв. Зі збільшенням потоку повітря через 

розряд змінюється співвідношення між цими режимами протягом горіння 

розряду. Під час дослідження потік повітря через розряд регулювався у 

діапазоні від 1,5 л хв-1 до 3,5 л хв-1. При малому потоці повітря (1,5 л хв-1) 

домінує режим без пилкоподібних коливань, а при більшому потоці повітря 

(3,5 л хв-1) пануючим є режим з пилкоподібними коливаннями. 

Виявлено, що зменшення напруги на виході з джерела живлення, а 

відповідно i струму розряду, веде до зменшення вірогідності зміни довжини 

розрядного каналу. 

Показано, що обертовий ковзний розряд з рідким електродом є стабільним 

як пiд час роботи в режимі з твердим катодом так i в режимі з рідким катодом. 

Довжина та діаметр розрядного каналу є меншими для розряду у режимі з 

рідким катодом ніж для розряду у режимі з твердим катодом. Незважаючи на 

меншу довжину розрядного каналу, напруга розряду в режимі з рідким 

катодом є вищою, ніж у режимі з твердим катодом. Така поведінка напруги 

може бути пов’язаною як з гіршою емісійною здатністю поверхні рідини у 

порівнянні з металевим електродом, так i зі зміною концентрації парів рідини 
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в плазмотвірному газi, яка впливає на концентрацію негативних іонів у плазмi. 

Уточнення причин цього впливу вимагає подальших досліджень. 

Виявлено присутність механізму впливу на середню енергію електронів у 

плазмi динамічних плазмово-рідинних систем за допомогою зміни складу 

плазмотвiрного газу, а саме, зі збільшенням вмісту води в плазмотвiрному газi 

середня енергія електронів в плазмi зростає (рис. 4). 

 

Рис. 4: Залежність середньої енергії електронів плазми (Те) від складу 

плазмотвiрного газу та приведеного електричного поля в розрядному каналі 

обертового ковзного розряду з рідким електродом. Air – робочий газ повітря, 

LC-exp та SC-exp – робочий газ під час експериментів за режимів з рідким 

катодом та твердим катодом, H2O / 2 та H2O X 2 – робочий газ з удвічі меншою 

чи вдвічі більшою кількістю води у порівнянні з експериметом. 

Показано, що газ, який утворюється пiд час електролізу води, впливає на 

параметри розряду – його внесення безпосередньо в розрядний проміжок веде 

до збільшення падіння напруги пiд час горіння розряду. 

У четвертому розділі «Зміна поверхневого натягу рідини пiд впливом 

плазми» розглянуто як взаємодія плазми електричного розряду з поверхнею 

рідини впливає на її поверхневий натяг, зменшуючи його у випадку рідин з 

низькою електричною провідністю. Зменшення поверхневого натягу 

дистильованої води пiд впливом потоку заряджених частинок викликає 

зростання швидкості її випаровування. 

Показано, що зростання розпорошення стеарину під час горіння за 

наявності коронного розряду веде до зменшення часу повного згорання 

стеарину на 20 %, та збільшення об’єму який займає полум’я. 

Показано, що присутність потоку заряджених частинок та електричного 

поля сприяє зростанню швидкості випаровування вуглеводнів. Випаровування 

сприяє взаємодії вуглеводнів з окисником всередині плазмово-хімічного 

реактора для реформування вуглеводнів у синтез-газ та веде до зростання 

ефективності повного окиснення частини вуглеводню для підтримання 



12 

необхідних параметрів реактору пiд час реформування. За такого впливу 

присутність води в реакційній суміші вестиме до зростання швидкості 

парового реформування. 

У п’ятому розділі «Гібридне плазмово-каталітичне реформування 

«зелених» вуглеводнів у системах з обертовим ковзним розрядом» 

досліджено схеми реформування зелених вуглеводнів частковим окисненням, 

у яких плазма використовується лише для активації окисника або води перед 

подачею в реакційну камеру. Продемонстровано здатність забезпечити процес 

реформування рідких вуглеводнів енергією за рахунок стимульованого 

плазмою спалювання частини вихідної сировини. 

Визначено максимальне теоретичне значення ефективності реформування 

етанолу в синтез-газ пiд час часткового окиснення повітрям, ηтеор = 92 %. 

Максимальне співвідношення між хімічною енергією продуктів реформування 

та електричною енергією вкладеною у плазму складало α ≈ 450. 

Встановлено, що гібридне плазмово-каталітичне реформування етилового 

спирту частковим окисненням повітрям протікає тоді коли етиловий спирт 

знаходиться не в рідкому, а у газоподібному стані. Для покращення 

ефективності реформування є доцільною подача етилового спирту в систему 

не у вигляді рідини, а у вигляді пари. 

Показано (рис. 5), що ефективність реформування η лінійно зростає від 

60 % до 92 % зі збільшенням потужності джерела плазми, тоді як 

співвідношення хімічної енергії продуктів реформування до електричної 

енергії витраченої на генерацію плазми α спадає за степеневим законом від 450 

до 100. 

 

Рис. 5: Залежності η та α від потужності, вкладеної у обертовий ковзний 

розряд за потужності вхідного потоку етанолу 8 кВт 

З дослідження випливає можливість на порядок зменшити потужність 

розряду за необхідності зменшення витрат електричної енергії зберігаючи при 

цьому високi показники ефективності реформування вуглеводнів. 
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Досліджено вплив температури реакційної камери системи для 

реформування на склад продуктів реформування етанолу. Розглянуто 

температури реактора 200, 250, 300 та 350 оС. Газова хроматографія показала, 

що головними складовими продуктів реформування етанолу є водень, 

монооксид вуглецю та метан (рис. 6). Окрім цього присутні етан та 

вуглекислий газ. Максимальні потоки продуктів реформування було отримано 

за температури реакційної камери 250 оС. 

 

Рис. 6: Потоки головних газових продуктів реформування етанолу від 

температури реакційної камери 

Дані газової хроматографії було використано для визначення 

співвідношення Н2 та СО в газових продуктах реформування, ефективність 

реформування та енергетичний вихід водню (таблиця 1). 

Таблиця 1: Параметри гібридного плазмово-каталітичного реформування 

етанолу за допомогою обертового ковзного розряду за різних температур 

реакційної камери 

Температура реформування, [oC] 200 250 300 350 

Відношення H2/CO 0,8 0,75 0,74 0,85 

Ефективність реформування, [%] 72 90 84 81 

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

Результати експериментів дозволяють стверджувати, що ефективність 

гібридного плазмово-каталітичного реформування етанолу за температури 

250 oC, яка дорівнює 90 %, відповідає величині ефективності термохімічного 

реформування за температури понад 1000 oC та каталітичного часткового 

окиснення за температури близько 500 oC. Окрім цього, енергетичний вихід 

водню досягає 350 г кВт·год-1. Ця величина є однією з найвищих серед систем 

для реформування етанолу за допомогою плазми, вказаних в літературі, та 
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вказує на високу ефективність використання плазми для каталізу 

реформування вуглеводнів у синтез-газ (таблиця 2). 

Таблиця 2. 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 
Сухе 

реформування 
>95 6,7 

НВЧ-розряд (2,45 ГГц) Пiролiз 99 0,4-0,55 

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

Дiелектричний бар’єрний розряд 
Парове 

реформування 
100 13,3 

Дуга в соплi Лаваля 
Часткове 

окиснення 
90 200 

Дуговий розряд 
Часткове 

окиснення 
<65 120 

Плазмотрон GEN 3 
Часткове 

окиснення 
<70 144 

Обертовий ковзний розряд 
Часткове 

окиснення 
90 350 

Дослідження продуктів гібридного плазмово-каталітичного реформування 

етанолу, соняшникової олії та дизельного палива показало можливість 

ефективного отримання синтез газу не лише з простих вуглеводнів на зразок 

етанолу, а i зі складних рослинних олій. Зокрема, реформування рослинних 

олій забезпечує більшу продуктивність отримання водню та синтетичного 

палива з отриманого синтез-газу, ніж реформування етанолу. Гібридне 

плазмово-каталітичне реформування дизельного палива виявилося менш 

ефективним, ніж реформування зелених вуглеводнів (рис. 7), що може бути 

пов’язано з домішками та відсутністю кисню у його складі. 

Зроблено оцінку можливості синтезу метанолу та диметилового етеру 

(ДМЕ) з продуктів гібридного плазмово-каталітичного реформування етанолу, 

дизельного палива та рослинної олії. Розрахунок теоретичного виходу 

метанолу та ДМЕ здійснено виходячи з виходу водню в продуктах 

реформування та не враховуючи його присутність в складі отриманих легких 

вуглеводнів. Показано, що вихід продуктів синтезу вищий у випадку 

реформування олії у порівнянні з реформуванням етанолу. 
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Рис. 7: Залежність ефективності реформування та співвідношення між 

хімічною енергією продуктів реформування та електричною енергією, яка 

вкладена у джерело плазми від сировини, яка використовується для 

реформування. Потік вуглеводню дорівнював 8 кВт 

ВИСНОВКИ 

1. Вперше виявлено ефект негативного впливу хімічних процесів на 

нерівноважність плазми, згідно якого хімічні процеси ведуть до зменшення 

заселеності коливних енергетичних рівнів молекул, а енергія під час 

екзотермічних хімічних процесів ефективніше йде на нагрівання, а не на 

збудження коливних рівнів молекул. Розроблено систему гібридного 

плазмово-каталітичного реформування з пригніченим ефектом негативного 

впливу хімічних процесів на нерівноважність плазми для використання у 

гібридних плазмово-каталітичних технологіях для енергетики на 

відновлюваній сировині. 

2. Виявлено присутність механізму впливу на середню енергію електронів 

у плазмi динамічних плазмово-рідинних систем, внаслідок якого середня 

енергія електронів в плазмi зростає зі збільшенням вмісту води в 

плазмотвiрному газi. 

3. Виявлено, що поверхневий натяг діелектричних рідин зменшується на 

межі контакту плазма-рідина, що веде до зростання швидкості випаровування 

розглянутих рідин у плазмово-рідинних системах та до збільшення швидкості 

парового реформування у випадку використання водних розчинів реагентів. 

4. Вперше встановлено лінійне зростання ефективності гібридного 

плазмово-каталітичного реформування вуглеводнів та нелінійне спадання 

співвідношення між хімічною енергією продуктів конверсії та електричною 

енергією, вкладеною до джерела плазми, від потужності, вкладеної в джерело 

плазми. 

5. Показано, що гібридне плазмово-каталітичне реформування вуглеводнів 

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

Запропонованi плазмово-хiмiчнi реактори за деякими параметрами є серед 

кращих існуючих систем такого типу. 
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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 дослідженню гібридного плазмово-каталітичного 

реформування «зелених» вуглеводнів за допомогою плазми обертових 

ковзних розрядів. Виявлено ефект негативного впливу хімічних процесів на 

нерівноважність плазми та розроблено систему гібридного плазмово-

каталітичного реформування з пригніченням цього ефекту для використання 

у технологіях для енергетики на відновлюваній сировині. Виявлено 

присутність механізму впливу на середню енергію електронів у плазмi 

динамічних плазмово-рідинних систем за допомогою контролю вмісту води в 

плазмотвiрному газi. 

Досліджено вплив плазми коронного розряду на поверхневий натяг рідин 

з різною провідністю та виявлено зменшення поверхневого натягу рідин під 

впливом плазми. 

Вперше встановлено лінійне зростання ефективності гібридного плазмово-

каталітичного реформування вуглеводнів та нелінійне спадання 

співвідношення між хімічною енергією продуктів конверсії та електричною 

енергією, вкладеною до джерела плазми, від потужності, вкладеної в джерело 

плазми. Показано, що гібридне плазмово-каталітичне реформування 

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

рослинних олій. 

Ключові слова: плазма, плазмовий каталіз, нерівноважність, збуджена 

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

натяг. 
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АННОТАЦИЯ 

Федирчик И.И. Плазменно-каталитическое реформирование 

«зеленых» углеводородов. – Квалификационная научная работа на 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.04.08 – физика плазмы. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченка Министерства 

образования и науки Украины, Киев, 2018. 

Робота посвящена исследованию гибридного плазменно-каталитического 

реформирования «зеленых» углеводородов с помощью плазмы вращательных 

скользящих разрядов. Обнаружено эффект негативного влияния химических 

процессов на неравновесность плазмы и разработано систему гибридного 

плазменно-каталитического реформирования с подавлением этого эффекта 

для использования в технологиях для энергетики на возобновляемом сырье. 

Обнаружено присутствие механизма влияния на среднюю энергию электронов 

в плазме динамических плазменно-жидкостных систем с помощью контроля 

количества воды в плазмотворящем газе. 

Исследовано влияние плазмы коронного разряда на поверхностное 

натяжение жидкостей с разной проводимостью и обнаружено уменьшение 

поверхностного натяжения жидкостей под влиянием плазмы. 

Впервые установлено линейный рост эффективности гибридного 

плазменно-каталитического реформирования углеводородов и нелинейное 

уменьшение соотношения между химической энергией продуктов конверсии 

и электрической энергией, вложенной в источник плазмы, от мощности, 

вложенной в источник плазмы. Показано, что гибридное плазменно-

каталитическое реформирование углеводородов позволяет эффективно 

получать синтез-газ как с этанола, так и с растительных масел. 

Ключевые слова: плазма, плазменный катализ, неравновесность, 

возбужденная молекула, зеленая химия, углеводород, реформирование, 

синтез-газ, поверхностное натяжение. 

SUMMARY 

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

Qualifying scientific work should be treated as a manuscript. 

Thesis is submitted to aquire the scientific degree of Candidate of Physical and 

Mathematical Sciences, 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, 

the creation of a physical basis of this process and the study of the influence of the 

external factors on the reforming products. 

Reforming was conducted with the help of plasma source based on the rotating 

gliding discharges with solid electrodes and with one liquid electrode. Plasma 
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sources were designed to inhibit the negative influence of chemical reactions in the 

system on plasma non-equilibrium. The mean energy of plasma electrons of the 

rotating gliding discharge with liquid electrode was calculated for the different 

working gas compositions. The increase of water concentration in the working gas 

was shown to cause the increase of the mean energy of plasma electrons. 

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

liquids with different conductivity was studied. It was discovered that plasma 

influence leads to the decrease of the surface tension of the liquids. This effect is 

stronger for the liquids with low conductivity. The speed of stearin combustion was 

shown to increase with the presence of the corona discharge plasma. 

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

oxidation using rotating gliding discharge was studied. The inability to conduct the 

reforming at the experimental conditions without plasma was demonstrated. 

The dependence of the ethanol reforming product composition on the power 

spent on the plasma generation at the 450 oC reactor temperature was determined. It 

was shown that the change of the power supplied to the plasma source has a low 

impact on the volumetric concentrations of the main reforming products. It was 

determined that the reforming efficiency η increases with the increase of plasma 

source power, meanwhile the ratio α between the chemical energy of the 

hydrocarbon reforming products and the electrical energy spent on the plasma 

generation decreases. 

The dependence of the ethanol reforming products and parameters on the reactor 

temperature in the range from 200 to 350 oC was investigated. The maximum 

reforming efficiency was reached at the 250 oC reactor temperature. The energy 

yield of hydrogen at this temperature was equal to 350 g per kWh. The efficiency of 

the hybrid plasma-catalytic ethanol reforming was compared with other approaches 

to the conversion of ethanol into synthesis gas using plasma. It was shown that the 

hybrid plasma-catalytic reforming of the ethanol provides high efficiency and 

hydrogen energy yield in comparison with other systems. 

The hybrid plasma-catalytic steam-oxidative reforming of ethanol with the 

addition of the water steam was studied. The concentration of the main synthesis gas 

components was discovered to decrease with the increase of the water-to-ethanol 

ratio. The rise of the water-to-ethanol ratio was shown to cause an increase in the 

amount of the completely oxidized ethanol. The increase of the reactor temperature 

from 250 to 450 oC during the hybrid plasma-catalytic steam-oxidative reforming of 

the ethanol was shown to decrease the η and α of the reforming. 

A comparison was made between the results of hybrid plasma-catalytic 

reforming of sunflower oil, ethanol and diesel fuel. Reforming of sunflower oil and 

ethanol had higher efficiency in comparison with the reforming of diesel fuel. The 

theoretical yield of the dimethyl ether and methanol was estimated based on the 

composition of produced synthesis gas. 

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

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


