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Виконано оцінку енергетичної ефективності імпульсного бар’єрного розряду при обробці забрудненої орга-

нічними домішками води в крапельному стані. Дослідження проводились при трьох гідродинамічних режимах 
руху крапель із характерними для кожного з них розміром крапель 0,4, 1 і 2,5 мм, швидкостями руху та часто-
тами крапання. Як домішка використовувалася метиленова синь із початковою концентрацією 50 мг/л. Показа-
но, що за одне проходження крапель через розрядну камеру ступінь розкладання домішки становить 40–68 %, а 
енергетичний вихід може досягати 11,3 г/кВт∙год. Визначено, що одними з найбільш суттєвих чинників, які 
впливають на енергетичний вихід розряду, є розмір крапель та коефіцієнт заповнення ними розрядного проміж-
ку, який характеризує відношення загальної площі крапель, що одночасно знаходяться в розрядному проміжку, 
до площі одного з електродів, що його утворює. За умов виконаних досліджень цей коефіцієнт досягав 11,5 %. 
При його зменшенні до 0,2 % енергетичний вихід знижується на порядок. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Інтерес до викорис-

тання електророзрядних технологій для очищення 
води від органічних забруднювачів значно зріс через 
те, що було доведено їх високу ефективність та без-
печність для оточуючого середовища. При електри-
чному розряді виникають різні фізичні та хімічні 
ефекти, серед яких найбільш вагомими є генерація 
окислюючих частинок: радикали Н, О, ОН, молеку-
ли Н2О2, О3 тощо. Особливе значення для обробки 
води має утворення гідроксильного радикалу ОН, 
який має окислювальний потенціал 2,7 В, котрий 
значно вищий, ніж для озону (2,1 В). Серед електри-
чних розрядів найбільш енергетично вигідним при 
обробці води є імпульсний бар’єрний розряд (ІБР) 
[1–3].  

При обробці води в крапельному стані ІБР треба, 
з одного боку, зменшувати діаметр крапель dк, щоб 
збільшити фактор α, який характеризує співвідно-
шення площі поверхні оброблюваної води S до її 
об’єму V, з другого, навпаки, треба його робити рів-
ним приблизно 1 мм для підсилення електричного 
поля біля крапель [2]. Вірогідним є й те, що крім 
розміру крапель ефективність обробки води також 
залежить від показника наповненості ними міжелек-
тродного проміжку під час дії розряду, хоча роль 
цього показника раніш не досліджувалася.  

Метою даної роботи є визначення впливу розмі-
ру крапель та заповненості ними розрядного промі-
жку на ефективність обробки води ІБР.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Ек-
спериментальна установка. До її складу входили 
розрядна камера (РК), джерело високовольтних ім-
пульсів, комплекс засобів для діагностики парамет-
рів ІБР та вимірювання концентрації органічних 
домішок у воді.  

Конструкцію РК схематично показано на рис. 1. 
Вода під тиском Р з колектора поступала в десять 
трубок 1 з нержавіючої сталі, які були розташовані в 
один ряд на відстані b1 = 3 мм одна від одної. Дов-
жина трубок становила 30 мм, їх зовнішній та внут-
рішній діаметри відповідно – 0,6 та 0,4 мм. Суцільна 
цівка 2, що витікала з трубки, мала довжину l, яка 

залежала від тиску Р. На своєму кінці цівка дрібни-
лася на краплі 3, які при падінні вниз пролітали че-
рез електродну систему з ІБР. Вона була утворена 
вертикально розташованою пластиною з нержавію-
чої сталі 6 та сімома електродами 5 довжиною le1. На 
електроди були одягнені алундові трубки 4, які ви-
конували роль діелектричного бар’єру. Ширина роз-
рядного проміжку m становила 3 мм. Майже всі 
краплі пролітали через розрядний проміжок, не тор-
каючись електродів. На електроди 5 подавалась по-
зитивна імпульсна висока напруга. Пластина 6 була 
заземлена. Відстань від кінця трубок 1 до верхнього 
краю електродної системи становила  h = 25 мм, її 
висота hрп = 21 мм. Електродна система була розмі-
щена в плексигласовому корпусі 7, на дні якого був 
штуцер 8, через який оброблена вода витікала в ме-
нзурку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Конструкція розрядної камери 
 
Утворення крапель, їх рух та розмір вивчалися 

на основі фотографій. Спочатку дослідження оброб-
ки води ІБР були виконані при двох гідродинаміч-
них режимах руху рідини, які характеризувалися 
такими усередненими параметрами: режим А – 
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Р1 = 4∙103 Па, довжина цівки l1 = 10 мм, dк1 = 2,5 мм, 
частота крапання fk1 = 10 Гц, швидкість руху кра-
пель при входженні в розрядний проміжок  
vk1 = 0,4 м/с, загальні витрати води (для всіх трубок) 
Qk1 = 0,62 мл/с; режим В – Р2 = 7∙103 Па, l2 = 0,  
dк2 = 1 мм, fk2 = 330 Гц, vk2 = 0,75 м/с, Qk2 = 1,25 мл/с. 

Домішкою до води була метиленова синь 
C16H18ClN3S (МС), яка є стійкою органічною  сполу-
кою.  Початкова концентрація МС у дистильованій 
воді дорівнювала K0 = 50 мг/л. Об’єм розчину, який 
оброблявся, становив 200 мл. 

Для запису розрядних струмів та напруг викори-
стовувалися прилади фірми Tektronix: цифровий 
двоканальний осцилограф TDS 1012, індуктивний 
датчик струму P6021 та активно-ємнісний подільник 
напруги P6015.  

Визначення ступеня розкладання МС проводи-
лося по поглинанню світла. 

Результати та аналіз досліджень. Вид та пара-
метри осцилограм осцилограми напруги u(t) та 
струму i(t) ІБР між електродами в РК не залежали 
від режимів руху крапель і практично були ті ж са-
мі, що й за їх відсутності. Енергія імпульсу Wi, яку 
потрібно знати для обчислення енергетичної ефек-
тивності ІБР при обробці води, визначалась інтегру-
ванням за виразом   

.
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i

iW i t u t dt


 
        (1) 

Дослідження по обробці води в режимах А та В  
виконані при частоті імпульсів f1 = 100 Гц. Розраху-
нки показали, що за цей час має статися хоча б один 
ІБР, який би мав пряму дію на краплю. 

Після закінчення обробки всього об’єму води ві-
дбиралась проба (5 мл) для аналізу, а потім цей цикл 
повторювався знову. Для кожного гідродинамічного 
режиму руху рідини було проведено десять таких 
циклів обробки. Для визначення ефективності обро-
бки води ІБР порівнювалися зміни К залежно від 
питомого енерговкладу Wп, який дорівнює кількості 
енергії, що витрачена на обробку одиниці об’єму 
води:  

Wп =NfWiQk
-1.        (2) 

 

Виявилось, що ця залежність для обох режимів 
руху крапель одна й та ж. З цього виходить, що збі-
льшення dk від 1 до 2,5 мм не впливає на ефектив-
ність розкладання МС у воді ІБР, хоча фактор α 
зменшується у 2,5 рази. 

Найбільш універсальним, прийнятим у літерату-
рі показником ефективності електророзрядної тех-
нології обробки води є енергетичний вихід Y. Він 
суттєво залежить від концентрації домішки K у ко-
жний момент обробки, тому більш точним буде його 
обчислення не як усереднене значення Y після N 
циклів обробки води, а як 

 

Y = dK/dWп ≈ ΔK/ΔWп,   (3) 
 

де ∆K = K1 – K2 – зменшення концентрації МС по-
близу значення K1 при збільшенні Wп на ΔWп. Зале-
жність Y від ступеня розкладання МС  
η = 100(K0-K)/K0, % показана на рис. 2. Вона отри-

мана на основі (2) та (3) при ΔWп= 1 Дж/мл і зміні 
Wп  у діапазоні 0–50 Дж/мл. Із залежності Y(η) видно, 
що ІБР має найбільший енергетичний вихід  
Y = 14 г/кВт∙год при η ≈ 0 %, тобто коли концентра-
ція МС найбільша (K ≈ К0). При зростанні η до 80 % 
величина Y майже лінійно зменшується до 8 
г/кВт∙год. У подальшому вона починає стрімко па-
дати й дорівнює 2 г/кВт∙год при η = 98 %. Такий 
характер залежності Y(η) є типовим при обробці во-
ди імпульсними розрядами. Але самі величини Y у 
2–3 рази менші, ніж ті, що були отримані в аналогі-
чних умовах (К0, Wп) при розкладанні МС під дією 
ІБР на тонку плівку води (δ ≈ 0,15 мм, αп = 6,67 мм-1) 
[1], хоча для режиму В фактор αк2 = 6 мм-1, тобто 
близький до αп.  

Рисунок 2 – Залежність Y від ступеня  
розкладання МС 

 
Було вирішено провести дослідження з dk мен-

шим, ніж 1мм, тому що дослідження з діаметрами 
крапель 1 та 2,5 мм не показали впливу їх розмірів 
на ефективність обробки води ІБР. Для отримання 
крапель такого розміру був використаний ефект їх 
електростатичного розпилення під дією коронного 
розряду, який виникає на краплях, що утворюються 
на кінцях трубок, через які подається в розрядну 
камеру вода. Складність застосування електростати-
чного розпилення (ЕР) для обробки води ІБР поля-
гає в тому, що факел із крапель є полідисперсним, 
має нестійкий характер, суттєво залежить від напру-
ги на трубці, витрат через неї води, відстані між су-
сідніми трубками та інших параметрів. Після прове-
дення циклу досліджень з ЕР були встановлені такі 
прийнятні для подальшої обробки води ІБР параме-
три (режим С): b2 = 6 мм, h2 = 25 мм,  
Р3 = 8∙102 Па, Q3 = 0,1 мл/с. Величина постійної по-
зитивної напруги, що одночасно подавалась на всі 
трубки, Uкр = 10,6 кВ. За цією напругою струм ко-
ронного розряду з трубок становив Iкр = 30 мкА. 
Факел з крапель, який був полідисперсним  
(dk = 0,06–0,5 мм), мав такі усереднені значення  
параметрів: діаметр – 0,4 мм, швидкість на вході  
в розрядну камеру – 2,4 м/с, частота повторення – 
250 Гц при частоті слідування імпульсів  
f2 = 400 Гц.  
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Зменшення dk  (режим С) призводить до зростан-
ня з 40 до 68 % ступеня розкладання МС η за один 
цикл обробки, але при цьому на порядок падає енер-
гетичний вихід Y. У той же час при обробці води, 
забрудненої фенолом, зменшення dk з 1–5 мм до 
0,055 мм призводить до збільшення удвічі величин η 
та Y. Наведені факти дають підставу стверджувати, 
що крім розміру крапель на енергетичну ефектив-
ність імпульсних розрядів при обробці води впли-
вають і інші чинники. Одним з таких чинників є 
коефіцієнт заповнення розрядного проміжку крап-
лями води β, який характеризує відношення загаль-
ної площі S∑ крапель під час дії ІБР до площі розря-
дного проміжку Sрп, тобто β = S∑/Sрп. Показано, що 

 

β = 0,25π dk
2fк(bvк)-1.   (4) 

 

Через те, що значення β для режимів А, В стано-
вить 8 та 11,5 % відповідно, виходить, що лише 
приблизно десята частина стримерів, які утворю-
ються в ІБР, може проявляти пряму дію на краплі 
води. Тому найбільш вірогідно, що саме через малі 
значення β виходить, що в цілому енергетична ефек-
тивність ІБР при обробці води в крапельному стані 
утричі нижча, ніж при обробці плівки, коли 
β = 100 %, хоча в обох випадках фактор α майже 
однаковий (α = 6–7). При обробці води в режимі С 
коефіцієнт β у 50 разів менший, ніж для режимів А 
та В. Тому, незважаючи на більші значення α при 
ЕР, енергетична ефективність у цьому режимі на 
порядок нижча, ніж для режимів А, В. 

Коефіцієнт заповнення розрядного проміжку β 
визначається геометричними параметрами краплеу-
творюючого пристрою b та гідродинамічними пара-
метрами руху крапель dk , fk,, vk . Його можна в кіль-
ка разів збільшити, зменшуючи відстань між труб-
ками b та швидкість vk  за рахунок створення потоку 
повітря зустрічного руху крапель.   

ВИСНОВКИ. Одними з головних чинників, які 
визначають енергетичну ефективність імпульсного 
бар’єрного розряду при обробці води в крапельному 
стані, є розмір крапель та коефіцієнт заповнення 
ними розрядного проміжку β. Варіювання діаметру 
крапель у діапазоні 1–2,5 мм не впливає на енерге-
тичний вихід розряду. Зменшення розміру крапель 
до величин порядку 0,1 мм сприяє збільшенню ене-
ргетичного виходу. Коефіцієнт β є функцією взаємо-
залежних параметрів, що характеризують крапель-
ний рух: діаметра крапель, їх швидкості та частоти 
повторення, а також характеристик пристрою для 
утворення крапель. В умовах цієї роботи при оброб-
ці імпульсним бар’єрним розрядом води в крапель-
ному стані, що містить як домішок метиленову синь 
з початковою концентрацією 50 мг/л, збільшення β з 
0,2 до 8 % веде до зростання енергетичного виходу з 
1,2 до 11,3 г/кВт∙год, тобто на порядок. Для підви-
щення енергетичного виходу потрібні подальші до-
слідження, серед яких до першочергових слід відне-
сти пошук способу збільшення коефіцієнта запов-
нення β. 
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WATER TREATMENT IN THE STATE OF DROPS BY PULSE BARRIER DISCHARGE 

I. Kondatenko, I. Bozhko, V. Kobylchak 
Institute of Electrodynamics of National Academy of Science of Ukraine 
prosp. Peremogy, 56, Kyiv, 03680, Ukraine. Е-mail: dep7ied@ukr.net 
Energy efficiency of pulse barrier discharge was studied when handling contaminated water in drop state. The study 

was conducted with three hydrodynamic modes of drops motion, each drop characterized by average drop size diameter 
of 0,4 mm, 1 mm and 2,5 mm accordingly plus by speed and frequency of dripping. Methylene blue, a persistent or-
ganic compound with an initial concentration of 50 mg/l, has served as a water contaminant. Having passed once 
through discharge camera, decomposition degree of impurities was achieved 40...68 % with the energy yield up to 
11,3 g/kWh. The drop size diameter and coefficient of the discharge gap filling with  drops is ones of the main factors 
that determines the energy yield of pulse barrier discharge. This coefficient is calculated as the ratio of the total area of 
all the drops, which are in the discharge gap at the same time, to the area of one of electrodes. For the experimental 
work conditions this ratio has reached 11,5 %. When ratio is reduced to 0,2 % the energy yield is down by one order.  

Key words: pulse barrier discharge, water treatment, drops, energy yield.  
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