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На основі систематизації експериментальних результатів визначено оптимальні параметри і режими високовольтних електророзрядних систем, які забезпечують реалізацію нової електроімпульсної технології синтезу нановуглецю з газоподібної вуглецевмісної сировини. Досліджено електрофізичні процеси у плазмовому каналі електричного розряду в пропані. Експериментально визначено значення пробивної і робочої напруги та вольтамперні
характеристики розряду в режимі синтезу нановуглецю із газоподібних вуглеводнів. Бібл. 9, табл. 2, рис. 4.
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Розробка електророзрядних систем у більшості випадків спрямована на підвищення швидкості зростання розрядних струмів у технологічному навантаженні [3] та синтез електричних кіл формувачів розрядних імпульсів [2, 4] для
реалізації сучасних розрядно-імпульсних технологій. Зараз проводяться розробки високовольтних електророзрядних систем для реалізації технологій електроімпульсного синтезу нановуглецю з газоподібної вуглецевмісної сировини [1, 5, 7].
Проведені дослідження [1, 5–9] показують, що при такому синтезі можливо отримувати хімічно чистий (99 – 99,8 % С)
нановуглець, у тому числі з onion-like структурою, який може бути перспективним матеріалом для хімічних джерел енергії
високої густини та суперконденсаторів. Відомий метод отримання аморфного нановуглецю з onion-like структурою (лазерне випаровувуння) є надто енерговитратним [6].
Тому метою роботи є визначення оптимальних характеристик високовольтної електророзрядної системи, зокрема параметрів розрядних імпульсів та алгоритмів системи керування для реалізації технологічних режимів електроімпульсного синтезу аморфного нановуглецю з газоподібної вуглецевмісної сировини.
Для досягнення поставленої мети треба було визначити електрофізичні особливості електроімпульсного формування у вуглецевмісному газі (пропані) іскроплазмового каналу та характеристики високовольтної електророзрядної
системи, при яких можливо реалізувати цю технологію синтезу.
Для досліджень електрофізичних характеристик навантаження розроблено експериментальний електротехнологічний комплекс. Структурну схему для визначення оптимальних параметрів розрядних імпульсів, які забезпечать високопродуктивний режим синтезу нановуглецю, показано на рис. 1, де М
– мережа живлення 220 В, 50 Гц, PW – лічильник електроенергії
однофазний НІК 2102-02 1,0 220 В (5-60) А 6400 М1, АТ – автоРис. 1
трансформатор 0–240 В, И – резонансний інвертор напруги
25 кГц, ВТ – високовольтний трансформатор (1:50) максимальна вихідна напруга – 15 кВ, Ш – шунт 10 Ом, ПН – подільник напруги з коефіцієнтом поділу 750, ТН – технологічне навантаження, яке представляє собою плазмовий канал тліючого розряду при атмосферному тиску в вуглецевмісному газі (пропані) та електродну систему, міжелектродний проміжок
якої можна змінювати в діапазоні від 0 до 10 мм, О – цифровий осцилограф. Електродна система "вістря-вістря" з радіусом
1 мм. Довжина міжелектродного проміжку встановлюється за допомогою лімба з точністю 0,5 мм.
Для визначення вимог до генератора для технології отримання нановуглецю електророзрядним способом
з газоподібних вуглеводнів необхідно мати такі електрофізичні характеристики: а) залежність напруги гарантованого пробою і робочої напруги синтезу нановуглецю від довжини міжелектродного проміжку для робочої
сировини (в процесі проведення синтезу утворюється суміш пропан-водень-вуглецевий пар); б) вольтамперну
характеристику навантаження; в) мінімальне діюче значення струму, при якому відбувається синтез нановуглецю.
За допомогою автотрансформатора АТ повільно підіймаємо напругу та за осцилографом фіксуємо напругу на
навантаженні у момент виникнення розряду (візуально: загоряється плазмовий шнур). Довжина проміжку варіювалася у
діапазоні від 2 до 6 мм, за кожною довжиною проміжку було проведено по 3 виміри напруги пробою проміжку і робочої
напруги синтезу нановуглецю. З результатів експерименту (табл. 1, 2) видно, що питома пробивна напруга проміжку у
пропані становить у середньому 2 кВ/мм, а питома робоча напруга синтезу нановуглецю – 0,11 кВ/мм.
Таким чином, для технології, що розглядається, джерело живлення повинно мати вихідну напругу холостого ходу для ініціювання розряду не меншу, ніж 2 кВ/мм, а робочу – 0,11 кВ/мм. Тобто генератор розрядного струму і система
керування на протязі кожного імпульсу струму повинні забезпечити діапазон напруги, що має границі, які відрізняються в
20 разів. Типову осцилограму характеристик навантаження в режимі синтезу нановуглецю із пропана при атмосферному тиску наведено на рис. 2. Трикутна форма струму зумовлена будовою джерела живлення і забезпечує режим синтезу
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нановуглецю. Напруга на каналі газового розряду визначається сімейством його вольтамперних характеристик.
Вольтамперні характеристики побудовано по результатах аналізу осцилограм для інтервалів часу зростання
струму у навантаженні і двох значень довжини міжелектродного проміжку 8,5 і 12 мм (рис. 3). Для обох значень характерним є зміна струму у широких границях (приблизно на порядок) при практично незмінній напрузі на каналі розряду,
що, враховуючи порядок значень струму і
Таблиця 1 - Напруга гарантованого пробою суміші пропан-воденьнапруги,
є характерним для тліючого розвуглецевий пар при отриманні нановуглецю елетророзрядним способом
ряду
у
газі.
Ще одним фактором, що вка№ випробування
Довжина
Середня
Пробивна
зує
на
тліючий
тип газового розряду, є від1
2
3
міжелектродного
пробивна
здатність,
сутність
ерозії
електродів, підтверджена
проміжку, мм
напруга, кВ
кВ/мм
Напруга пробою, кВ
дослідженням складу отриманого нанопо2
4,4
4,6
4,3
4,4
2,2
рошку, в якому відсутні матеріали елект3
6,2
5,8
5,6
5,9
1,9
родів [7]. Енергія, що витрачається на ка4
8,7
8,4
8,9
8,7
2,2
налі розряду, визначається інтегралом до5
10,3
8,4
9,2
9,3
1,8
бутку діючих значень напруги і струму,
6
13,5
11,4
12,2
12,4
2
при цьому, як видно з табл. 2 і рис. 3, напСередня пробивна здатність, кВ
2
руга зростає майже лінійно при збільшенні
довжини каналу розряду.
Таблиця 2 Робоча напруга синтезу нановуглецю із пропану
Дослідження границі існування
елетророзрядним способом
режиму розряду, при якому має місце синПитома
№ випробування
тез нановуглецю, проводилося наступним
Середня
робоча
1
2
3
чином. За допомогою автотрансформатора
Довжина
робоча
напруга
АТ
при максимальному струмі встановнапруга
міжелектродного
синтезу,
лювали напругу, при якій здійснюється репроміжку, мм
синтезу, кВ
кВ/мм
Напруга пробою, кВ
жим синтезу. Потім знеструмлювали уста2
0,24
0,25
0,24
0,24
0,12
новку і встановлювали максимальне зов3
0,31
0,34
0,33
0,33
0,11
нішнє струмообмеження. Включали уста4
0,37
0,45
0,40
0,41
0,11
новку і повільно зменшували струмооб5
0,48
0,50
0,46
0,48
0,10
меження та за осцилографом фіксували
6
0,55
0,58
0,56
0,56
0,09
струм крізь навантаження у момент виниСередня питома робоча напруга синтезу, кВ/мм
0,11
кнення режиму синтезу (візуально). Довжина проміжку варіювалася у діапазоні від 2 до 6 мм. Для кожної довжини проміжку було проведено по 3 виміри мінімального значення амплітуди струму. Вімири проведено при термостатуванні реактора при температурі 65 ºС. За результатами експерименту розраховано середні мінімальні діючі значення струму (рис. 4). Отримана емпірична залежність струму від довжини міжелектродного проміжку дозволяє визначити граничні значення струму для режиму синтезу. Залежність має явно виражений лінійний характер, що дозволяє визначити питому характеристику граничного значення діючого струму, яке дорівнює 2,12 мА/мм при 65 оС. При інших температурних умовах нахил залежності змінюється, і відповідно змінюється мінімальний струм синтезу нановуглецю.
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Рис. 4
Висновки. Експериментально визначено значення пробивної і робочої напруги, мінімальні значення діючого
струму, при яких здійснюється синтез, та вольтамперні характеристики розряду в режимі синтезу нановуглецю із пропану. На основі систематизації експериментальних результатів визначено оптимальні параметри і режими високовольтних електророзрядних систем, які забезпечують реалізацію нової електроімпульсної технології синтезу нановуглецю з
газоподібної вуглецевмісної сировини.
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На основе систематизации экспериментальных результатов определены оптимальные параметры и режимы высоковольтных
электроразрядных систем, обеспечивающих реализацию новой электроимпульсной технологии синтеза наноуглерода из газообразного углеродсодержащего сырья. Исследованы электрофизические процессы в плазменном канале электрического разряда в пропане.
Экспериментально определены значения пробивного и рабочего напряжения и вольтамперные характеристики разряда в режиме
синтеза наноуглерода из газообразных углеводородов. Бібл. 9, табл. 2, рис. 4.
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