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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Необхідність виконання комплексних досліджень 

фізичних властивостей термічної низькотемпературної плазми електродугових 

розрядів у різних, у тому числі і газових, середовищах із домішками парів 

металів зумовлена широким колом прикладних застосувань, зокрема, в 

різноманітних типах зварювання та обробки металів, очистці та легуванні 

сплавів. В залежності від поставлених завдань, в різних електродугових 

технологіях використовуються як атомарні (аргон, гелій), так і молекулярні гази 

(кисень, азот, повітря, вуглекислий газ). Розуміння фізичних процесів, які мають 

місце в термічній низькотемпературній плазмі (зумовлених як взаємодією 

компонент плазми, так і розмаїттям факторів зовнішнього впливу) дозволяє 

створити ефективно працюючі генератори плазми та сприятиме їх подальшому 

раціональному використанню [1*-3*].  

Як окремий різновид термічної електродугової плазми, вільноіснуюча дуга 

(стовп якої не обмежений стінками каналу) використовується для створення 

ефективних плазмових джерел випромінювання. У фундаментальних 

дослідженнях дугу такого типу застосовують при дослідженні локальної 

термодинамічної рівноваги плазми, її спектроскопічних властивостей, тепло- та 

електропровідності, процесів теплообміну із твердим тілом, у тому числі і з 

поверхнею електродів [2*].  

Відомо, що при комутації електричних кіл виникає дуговий розряд, який 

призводить до ерозії матеріалу електродів або контактів перемикачів, 

контакторів, тощо. Відповідно, термін експлуатації таких пристроїв суттєво 

зменшується. З іншого боку, наявність такої дуги у початковий момент 

розмикання убезпечує електричне обладнання споживачів від можливих 

перенапруг. Саме через ці обставини значний інтерес представляє вивчення 

фізичних процесів, які мають місце у плазмових середовищах таких пристроїв 

під час комутації. Результати таких досліджень дають можливість оптимізувати 

як способи отримання нових матеріалів для подальшого використання у 

комутуючих пристроях електротехнічної галузі, так і ініціювати розробку нових 

технологій їх виготовлення. Зважаючи на численні застосування електродугових 

розрядів, необхідно мати найбільш повне уявлення щодо фізичних процесів, які 

відбуваються не лише в розрядній плазмі, а й на робочій поверхні електродів, які, 

у свою чергу, можуть впливати на параметри плазми.  

Помітне зростання уваги до експериментальних та теоретичних досліджень 

плазми вуглекислого газу з домішками парів металів пов’язане з тим, що СО2 

розглядають як потенційну заміну небезпечному для людини SF6, який, зазвичай, 

використовують у високовольтних перемикачах. Особливості СО2 плазми 

електродугових розрядів при тисках порядку атмосферного представляють 

інтерес і для процесів синтезу вуглецевих наноматеріалів у  
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промислових масштабах. Крім того, дослідження властивостей плазми 

вуглекислого газу представляють практичний інтерес в космічній галузі з метою 

оцінки процесів, які мають місце при входженні літальних апаратів у атмосферу 

Марсу чи Венери.  

Окремою актуальною проблемою, яка потребує свого вирішення, є 

вивчення закономірностей впливу оточуючого середовища на термодинамічний 

стан багатокомпонентної плазми. В більшості досліджень електродугових 

розрядів вважається, що плазма в області основного каналу розряду перебуває в 

стані локальної термодинамічної рівноваги (ЛТР). Відхилення стану плазми від 

ЛТР спостерігається в приелектродних та периферійних областях розряду. 

Фізичні явища, які визначають стан багатокомпонентної плазми електродугових 

розрядів, до цього часу, проте, залишаються предметом багатьох досліджень.  

Таким чином, актуальною фізичною проблемою є встановлення 

закономірностей, які визначають фізичні властивості термічної 

багатокомпонентної плазми з домішками парів металів: термодинамічний стан 

електродугової плазми, її транспортні властивості та взаємозв’язок параметрів 

плазми і стану робочого шару поверхні електродів. 

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

Дисертаційна робота виконана відповідно до тематики досліджень, які 

проводились на радіофізичному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка:  

– в рамках планових бюджетних науково-дослідних робіт: “Властивості 

нерівноважної плазми газових розрядів” (№ державної реєстрації 0197U003317), 

1997-2000 рр.; "Фундаментальні основи плазмових явищ" (№ державної 

реєстрації 0101U002602), 2001–2005 рр.; "Фундаментальні основи новітніх та 

ресурсозберігаючих технологій на основі радіофізики та електроніки" 

(№ державної реєстрації 0106U006625), 2006–2010 рр.; "Фундаментальні 

процеси в лабораторній та космічній плазмі" (№ державної реєстрації 

0111U006169), 2011–2015 рр;  

– в рамках Програми спільних дій в галузі науково-технологічного 

співробітництва між Україною і Францією “ДНІПРО”: "Характеристики плазми 

електродугового розряду з домішками парів міді", договір № М/403-2011 

(11ДП052-04) (№ державної реєстрації 0111U005487), 2011 р., договір № М/475-

2012 (12ДП052-06) (№ державної реєстрації 0112U004706), 2012 р.;  

– в рамках договорів про творчу співдружність між Київським національним 

університетом імені Тараса Шевченка і: Інститутом проблем матеріалознавства 

імені І.М. Францевича НАН України та, 2004–2013 рр; Faculty of Electrical 

Engineering and Communication, Brno University of Technology, Brno, Czech 

Republic, 2006–2013 рр; Національним університетом біоресурсів і 

природокористування України, 2011–2013 рр. 
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Мета й задачі досліджень. Метою даної дисертаційної роботи є 

встановлення закономірностей, які визначають фізичні властивості термічної 

багатокомпонентної плазми з домішками парів металів, а саме: 

– термодинамічний стан електродугової плазми;  

– її транспортні властивості; 

– взаємозв’язок параметрів плазми та стану робочого шару поверхні 

електродів. 

Для досягнення поставленої мети в роботі розв’язувалися такі задачі: 

1. реалізувати комплекс апаратно-програмних засобів отримання та 

діагностики плазми, зокрема, для: 

– генерації багатокомпонентної термічної плазми електродугового розряду 

між плавкими електродами різного складу в атмосфері як молекулярних, так і 

атомарних газів; 

– вимірювання в режимі реального часу інтенсивностей та контурів 

спектральних ліній з просторовою роздільною здатністю; 

– автоматизованої обробки даних і визначення: радіальних профілів 

температури, електронної концентрації і концентрації атомів міді у розрядному 

проміжку методами оптичної спектроскопії; 

2. дослідити параметри і стан плазми  електродугового розряду між мідними 

електродами в атмосфері як молекулярних (вуглекислий газ, повітря), так і 

атомарного (аргон) газів : 

– визначити методами оптичної емісійної спектроскопії радіальні розподіли 

електронної концентрації та температури плазми розряду в діапазоні струмів 3,5 

– 100 А; розрахувати компонентний склад плазми у припущенні ЛТР; 

– визначити методами лазерної абсорбційної спектроскопії просторові 

розподіли концентрації атомів міді в плазмі і оцінити термодинамічний стан 

такої плазми; 

– виявити основні закономірності поведінки термодинамічного стану 

плазми електричної дуги між мідними електродами в атмосфері молекулярних і 

атомарного газів ; 

3. дослідити транспортні властивості рівноважної плазми електродугового 

розряду між одно- та багатокомпонентними електродами в атмосфері 

молекулярних газів: 

– розрахувати на основі одержаних методами оптичної спектроскопії 

параметрів плазми її транспортні коефіцієнти (у припущенні ЛТР): 

електропровідність і теплопровідність плазми електричної дуги між мідними 

електродами; проаналізувати особливості перенесення випромінювання; 

– визначити методами оптичної емісійної та лазерної абсорбційної 

спектроскопії просторові розподіли концентрації атомів міді в плазмі у 

розрядному проміжку електричної дуги між композитними Cu-Mo і Cu-W 

електродами; дослідити особливості перенесення електродного матеріалу; 
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4. дослідити взаємозв’язок параметрів плазми і стану робочого шару 

поверхні багатокомпонентних (композитних) електродів, а саме : 

– дослідити взаємозв’язок параметрів термічної плазми електродугового 

розряду між Cu-Mo і Cu-W електродами і станом та особливостями формування 

на їх поверхні вторинної структури; 

– дослідити взаємозв’язок параметрів термічної плазми електродугового 

розряду між Ag-CdO електродами і станом та особливостями формування на їх 

поверхні вторинної структури; 

5. дослідити особливості застосування оптичної спектроскопії термічної 

багатокомпонентної плазми, а саме: використання її як плазмового джерела для 

дослідження спектрів випромінювання атомів металів. 

Об’єкт досліджень – фізичні процеси, що обумовлюють стан плазми 

електродугового розряду з домішками парів металу в різних газових 

середовищах; процеси, що визначають взаємозв’язок параметрів плазми та стану 

робочого шару на поверхні електродів; процеси, які зумовлюють транспортні 

властивості плазми. 

Предмет досліджень – електродуговий розряд між плавкими одно- та 

багатокомпонентними електродами у різних газових середовищах. 
Методи досліджень. Для діагностики плазми електродугового розряду у 

потоках газів використовували комплексну методику із залученням методів 

оптичної емісійної та лінійної лазерної абсорбційної спектроскопії. Температуру 

плазми визначали методами відносних інтенсивностей спектральних ліній та/або 

діаграм Больцмана. Електронну концентрацію в розряді силою струму 3,5 А 

визначали із абсолютної інтенсивності спектральної лінії міді 465,1 нм, а в 

розряді силою струму ≥ 30 А – із півширини спектральних ліній, в яких 

домінуючим механізмом розширення є квадратичний ефект Штарка. 

Концентрацію атомів міді визначали із поглинання лазерного випромінювання 

електродуговою плазмою. 

Обґрунтованість та достовірність результатів і висновків. Достовірність 

наукових висновків та результатів дисертаційної роботи забезпечуються 

фізичною обґрунтованістю моделей, які досліджуються, математичною 

коректністю виконаних розрахунків, використанням сучасних надійних 

оптичних методів діагностики, теоретичним та експериментальним 

обґрунтуванням умов їх застосування, а також взаємоузгодженням результатів, 

отриманих із застосуванням різних незалежних експериментальних методик. 

Окремі одержані у дисертації результати підтверджується даними 

металографічних досліджень. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у встановленні 

закономірностей, які визначають фізичні властивості термічної 

багатокомпонентної низькотемпературної плазми з домішками парів металів.  
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Вперше:  

– виявлено закономірності поведінки стану термічної багатокомпонентної 

плазми електродугового розряду в молекулярних газах із домішками міді; 

– експериментально виявлено взаємозв’язок параметрів плазми та стану 

робочого шару поверхні різних за складом та формою багатокомпонентних 

електродів, зокрема, виготовлених із композитних матеріалів; 

– методами оптичної емісійної та лазерної абсорбційної спектроскопії 

показано, що в плазмі електричної дуги у повітрі силою струму 3,5 – 30 А між 

електродами із міді та композитних матеріалів Cu-Mo і Cu-W мають місце різні 

механізми перенесення матеріалу;  

– визначені просторові (радіальні) профілі концентрації атомів міді у 

паровій фазі плазми у присутності краплі в розрядному проміжку між 

композитними Cu-W електродами електричної дуги у повітрі силою струму 

3,5 А; 

– на основі одержаних методами оптичної спектроскопії параметрів СО2-Cu 

плазми електродугового розряду силою струму 3,5 А в стані локальної 

термодинамічної рівноваги визначені її транспортні коефіцієнти 

(теплопровідність та електропровідність) і обґрунтовано залучення фізичних 

механізмів для пояснення їх поведінки; 

– обґрунтовано доцільність використання термічної багатокомпонентної 

плазми як плазмового джерела для дослідження спектрів випромінювання атомів 

металів; 

– обґрунтовано доцільність використання ліній AgI 405,5 та 768,8 нм для 

визначення температури плазми з домішками парів срібла методом відносних 

інтенсивностей.  

Набули подальшого розвитку:  

– розробка апаратно-програмних засобів отримання та діагностики плазми 

методами оптичної спектроскопії для дослідження параметрів та стану плазми;  

– методи виконання селекції значень спектроскопічних констант окремих 

спектральних ліній. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати проведених 

досліджень визначають фізичні механізми, які зумовлюють термодинамічний 

стан термічної багатокомпонентної електродугової плазми з домішками парів 

металів, транспортні властивості такої низькотемпературної плазми, а також 

особливість взаємозв’язку параметрів плазми і стану робочого шару поверхні 

електродів. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що: 

– результати досліджень термодинамічного стану плазми у потоці різних 

газів можуть бути застосовані при розробці різноманітних електродугових 

технологічних процесів, зокрема, у зварюванні та різанні металів;  
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– результати досліджень також мають важливе значення для 

електротехнічної галузі: при розробці та вдосконаленні роботи комутуючих 

пристроїв, що працюють в атмосфері CO2 при силі струму ≥ 30 А, необхідно 

враховувати нерівноважність дисоціації молекул CO2 та CO;  

– особливості дисоціації повітря і вуглекислого газу повинні бути враховані 

також у космічній галузі – для моделювання процесів, що мають місце в 

пристінковій плазмі при входженні літальних апаратів в атмосферу Землі, Марсу 

чи Венери;  

– результати досліджень мають важливе значення для створення ефективно 

працюючих генераторів плазми і їх раціонального використання; 

– поєднання методик оптичної емісійної та лінійної лазерної спектроскопії 

може бути використане для визначення компонентного складу або вмісту парів 

металу як для рівноважних, так і нерівноважних плазмових джерел широкого 

діапазону практичних застосувань: ефективні джерела випромінювання, 

еталонні джерела у техніці та практиці оптичної спектроскопії тощо; 

– результати досліджень дають можливість оптимізувати способи 

отримання композитних матеріалів і технології їх виготовлення для 

використання у комутуючих пристроях електротехнічної галузі і 

електротранспорту; оптимізувати процеси синтезу наноматеріалів у 

промислових масштабах; 

–  запропонована в роботі методика селекції значень спектроскопічних 

констант атомів (на прикладі CuI та AgI) може бути використана для 

дослідження спектрів випромінювання інших елементів, наприклад, вольфраму, 

молібдену, цинку, хрому тощо. 

Результати дисертаційної роботи використовуються на кафедрі фізичної 

електроніки радіофізичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка у навчальному процесі: в лекційному курсі з фізики 

плазми, при проведенні семінарських занять та лабораторних робіт, при 

виконанні бакалаврських та магістерських кваліфікаційних робіт. 

Особистий внесок здобувача. Всі роботи, які наведені у переліку 

публікацій у фахових виданнях, автор, як фізик-експериментатор, виконав у 

співавторстві з колегами, аспірантами та студентами. Автор брав безпосередню 

участь у підготовці і проведенні більшості експериментальних досліджень, 

результати яких покладено в основу дисертації; здійснював формулювання 

постановки задач, обробку, порівняльний аналіз та інтерпретацію одержаних 

експериментальних даних. 

У роботі [1] автором виконано усі аналітичні розрахунки, зокрема, 

розрахунки контуру спектральної лінії, розширеної через  механізм Допплера,  

та  відносної похибки результатів вимірювань її півширини. В роботах [2,3] 

автором виконано експериментальні дослідження параметрів плазми з 

домішками міді. В роботі [4] автор брав участь в експериментальній перевірці 
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ідеї, покладеної в основу запропонованого патенту. В роботі [5] автор виконував 

методами оптичної спектроскопії комплексні дослідження параметрів плазми 

електродугового розряду силою струму 3,5 – 100 А в повітрі та потоці 

вуглекислого газу.  

В абсолютній більшості решти наукових праць роботі [6-22], в яких 

відображено основний зміст дисертації, автором самостійно формулювалися 

задачі досліджень; здобувач брав безпосередню участь у плануванні і постановці 

експериментів методами оптичної спектроскопії, отриманні результатів та 

проведенні їх аналізу.  

В роботі [23] здобувач брав участь у формулюванні задачі досліджень, 

плануванні і постановці експерименту з обробки електродуговим розрядом 

робочої поверхні композитних електродів, підготовці та написанні статі. 

В роботі [24] здобувач сформулював постановку задачі, брав безпосередню 

участь в обговоренні алгоритму керування розгорткою спектру монохроматора.  

В роботі [25] здобувач брав участь у формулюванні задачі досліджень, 

визначенні діапазону температури, який відповідає параметрам плазми 

досліджуваного в роботі електродугового розряду CO2 у потоці вуглекислого 

газу з домішками міді, обговоренні одержаних результатів. 

В роботах [26-29], які опубліковані в різних випусках збірника наукових 

праць Інституту проблем матеріалознавства ім. Францевича НАН України 

(зазначені як наукові статті в інших виданнях), здобувач брав участь у 

формулюванні задачі досліджень, плануванні і постановці експерименту, 

обговоренні одержаних результатів. 

Дисертанту належить значний внесок у підготовці та написанні наукових 

статей і доповідей, опублікованих за темою дисертації.  

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи, 

доповідались на конференціях: Физика плазмы и плазменные технологии 

(Минск, Беларусь, 1997, 2000, 2009, 2012); 13th, 14th, 15th International Symposium 

on Plasma Chemistry (Beijing, China, 1997, Prague, Czech Republic, 1999, Orleans, 

France, 2001); 19th, 20th Summer School and International Symposium on the Physics 

of Ionized Gases (Zlatibor, Yugoslavia, 1998, 2000); 25th EPS Conference on 

Controlled Fusion and Plasma Physics (Prague, Czech Republic, 1998); International 

Conference and School on Plasma Physics and Controlled Fusion (Alushta, Crimea, 

1998, 2000, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012); 18th International Symposium on 

Discharges and Electrical Insulation in Vacuum (Eindhoven, Netherlands, 1998); 

Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics III (Saillon, Switzerland, 1999); 3th, 

4th Czech-Russian Seminar on Project Contact No 101 (98) "Electrophysical and 

Thermophysical Processes in Low-Temperature Plasma" (Brno, Czech Republic, 

1999, 2000); Международная конференция "Электрические контакты и 

электроды" (Кацивели, Крым, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011); VI Serbian 

Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (Sremski Karlovci, Serbia, 
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 2007); 23rd Symposium on Plasma Physics and Technologies (Prague, Czech 

Republic, 2008); The Third Central European Symposium on Plasma Chemistry (Kyiv, 

2009); 14th, 15th, XVIth, XVIIth, XVIIIth, XIXth Symposium on Physics of Switching 

Arc (Brno, Czech Republic, 2001, 2003, 2005, 2007, Nové Město na Moravě, Czech 

Republic, 2009, 2011); IV Российский семинар "Современные средства для 

диагностики плазмы и их применение для контроля веществ и окружающей 

среды" (Москва, 2003); 9th, 10th International Conference on Switching Arc 

Phenomena (Lodz, Poland, 2001, 2005); International Conference on Physics of Low 

Temperature Plasma (Kyiv, 2003); 13th, 14th International Congress on Plasma Physics 

(Kiev, 2006, Fukuoka, Japan, 2008); 65th Annual Gaseous Electronics Conference 

(Austin, Texas, USA, 2012); Щорічна наукова конференція Інституту ядерних 

досліджень (Київ, 2008, 2009, 2010); Українська конференція з фізики плазми та 

керованого термоядерного синтезу (Київ, 1999, 2009, 2011); I, II, III, IV, V, VI, 

VII, VIII International conference "Electronics and Applied Physics" (Kyiv, 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013); 1th, 2th, 3th, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 

XIth, XIIth International Young Scientists' Conference On Applied Physics (Kyiv, 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012); 12th European 

Plasma Conference – High Technology Plasma Processes (Bologna, Italy, 2012).  

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 25 наукових праць 

у фахових виданнях [1-25], 4 наукові статті в інших виданнях [26-29] та 45 

матеріалів і тез доповідей на наукових конференціях [30-74]. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, 

п’яти розділів основного тексту з 144 рисунками, висновків й списку 

використаних джерел з 253 найменувань. Повний обсяг дисертації складає 304 

сторінки, у тому числі список використаних літературних джерел займає 28 

сторінок. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету 

роботи та основні завдання досліджень, показано зв’язок дисертаційної роботи з 

науковими програмами і темами, відображено наукову новизну і практичне 

значення роботи та отриманих результатів, визначено особистий внесок 

здобувача, наведені дані про структуру дисертації, апробацію її результатів та 

публікації. 

У першому розділі викладені основні положення, які лягли в основу 

побудови і реалізації комплексу апаратно-програмних засобів отримання та 

діагностики багатокомпонентної термічної плазми. Розділ містить детальний 

опис організації та виконання методами оптичної спектроскопії 

експериментальних досліджень: просторових розподілів температури, 

електронної концентрації та концентрації атомів міді у розрядному проміжку 

електричної дуги між плавкими електродами. Запропоновані методики можуть 
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бути використані також і з метою аналізу стану досліджуваної плазми, виконання 

селекції значень спектроскопічних констант окремих спектральних ліній і 

якісної та кількісної оцінки просторового розподілу пари міді у розряді 

незалежно від наявності рівноваги в плазмі, а також, перевірки на реабсорбцію 

спектральних ліній в плазмі у випадку їх самообернення. 

В підрозділі 1. 1 детально описано особливості організації електродугового 

розряду. Дуга ініціювалася між торцевими поверхнями неохолоджуваних 

плавких циліндричних електродів, виготовлених, залежно від експерименту, із 

різних матеріалів. У всіх досліджуваних режимах електроди розташовувалися 

вертикально на одній осі: катод – зверху, а анод – знизу. Дуга працювала при 

постійному струмі 3,5 А, на який, при потребі, накладався прямокутний імпульс 

до 100 А за допомогою додаткового джерела живлення. 

В підрозділі 1. 2 наведено опис особливостей застосування швидкісних 

пристроїв реєстрації інтенсивностей випромінювання плазми: дисектора 

електростатичного типу та приладів із зарядовим зв’язком (ПЗЗ). Розглянуто 

питання організації способу визначення просторових (зокрема – радіальних) 

розподілів інтенсивностей спектральних ліній, що випромінюються плазмою не 

стабілізованої в просторі електричної дуги. Наведена оптична схема та схема 

реєстрації, які забезпечують вимірювання інтенсивностей випромінювання з 

просторовою та часовою роздільними здатностями із залученням спеціально 

розробленого програмного інтерфейсу. Застосовано статистичну обробку 

зареєстрованих просторових розподілів інтенсивностей спектральних ліній, що 

випромінюються нестаціонарним у часі плазмовим джерелом. Враховано 

нерівномірність спектральної чутливості установки за допомогою еталонного 

джерела випромінювання. 

Підрозділ 1. 3 присвячено методам визначення температури плазми 

електродугового розряду. Експериментально одержані радіальні розподіли 

локальних значень інтенсивності спектральних ліній окремих елементів 

використовували для визначення температури плазми електродугового розряду 

методами відносних інтенсивностей та діаграм Больцмана. 

В підрозділі 1. 4 описано метод визначення електронної концентрації в 

плазмі електродугового розряду. Залежно від режиму роботи дуги електронну 

концентрацію в плазмі електродугового розряду визначали кількома методами. 

Безумовною перевагою кожного із запропонованих методів є забезпечення 

виконання вимірювань з просторовою роздільною здатністю. Одна група методів 

базується на вимірюванні контурів або півширини спектральних ліній, що 

випромінюються у різних просторових точках плазми. Інша група методів – на 

реєстрації просторового розподілу інтенсивностей окремих спектральних ліній. 

Окрему увагу в даному підрозділі приділено методу реєстрації контурів 

спектральних ліній, який використовує еталон Фабрі-Перо у схемі зі  

схрещеною дисперсією. Ілюстрацію експериметально одержаної реальної  
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інтерферограми показано на рис. 1. Кожен інтерференційний максимум цієї 

інтерферограми фактично відображає контур спектральної лінії, яка 

випромінюється в околі певної просторової точки електричної дуги. Таким 

чином, еталон Фабрі-Перо у схемі зі схрещеною дисперсією дозволяє 

реєструвати контури спектральних ліній як із просторовою, так і спектральною 

роздільними здатностями. У припущенні квадратичного ефекту Штарка, як 

домінуючого механізму розширення спектральних ліній в плазмі, змоделювано 

роботу інтерферометра Фабрі-Перо у схемі зі схрещеною дисперсією. На основі 

співставлення реально одержаної і змодельованої інтерферограм визначали 

локальні значення електронної концентрації плазми 
eN  у поперечному перерізі 

електричної дуги.  
 

 
 

Рис. 1. Приклад програмного інтерфейсу для визначення 
eN  з контурів 

спектральної лінії. Зверху зображено зареєстровану експериментально та 

змодельовану інтерференційні картинки, знизу – отримані просторові розподіли 

інтенсивності спектральної лінії та електронної концентрації. Інтерферограма 

утворена випромінюванням плазми електричної дуги між Cu-Mo електродами. 

Розрядний струм дуги – І=30А, міжелектродний проміжок – lak=6мм. 
 

Для цього був спеціально розроблений програмний інтерфейс (див. рис. 1), 

який включає в себе не тільки моделювання інтерферограм, а також, керування 
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установкою, реєстрацію інтенсивностей випромінювання, їх статистичну 

обробку та розрахунок температури плазми методом відносних інтенсивностей. 

Використання еталону Фабрі-Перо у схемі зі схрещеною дисперсією дозволяє 

також оцінити ступінь реабсорбції в плазмі, а саме, встановити самообернення 

спектральних ліній в різних просторових точках розряду (див. рис. 2), яке має 

місце для окремих спектральних ліній при збільшенні струму дуги.  
 

В підрозділі 1. 5 описано 

метод визначення концентрації 

атомів міді в плазмі 

електродугового розряду за 

допомогою лінійної лазерної 

абсорбційної спектроскопії. 

Дослідження просторового 

розподілу оптичної товщини 

плазми з домішками міді 

виконувалися за допомогою 

експериментальної установки, 

де як джерело випромінювання 

використовувався лазер на 

парах міді "Криостат 1". 

Розрядний проміжок зондували 

пучком лазерного випромінювання на довжині хвилі 510,5 нм. Реєстрацію 

зображення електродного вузла в паралельних променях лазера виконували за 

допомогою ПЗЗ матриці 3008х2000 пікселів (23,7х15,6 мм2). Запис цього 

зображення і подальшу його обробку здійснювали на ПК. Оптична товщина в 

центрі спектральної лінії 0 в області розряду визначалася із відношення 

інтенсивності зондуючого I1 (рис. 3, а) лазерного випромінювання до 

інтенсивності випромінювання, що пройшло через досліджуваний плазмовий 

об’єкт I2 (рис. 3, б), 0 = ln(I1/I2). Застосування перетворення Абеля для даного 

розподілу 0 дозволяє розрахувати просторовий розподіл коефіцієнта поглинання 

0, значення якого на наступному етапі дає можливість визначити відповідний 

розподіл заселеності рівня атома міді 2D5/2. 

Запропонований та реалізований комплекс апаратно-програмних засобів 

отримання та діагностики плазми дозволяє: 

–  одержати багатокомпонентну термічну плазму електродугового розряду 

між плавкими електродами різного складу в атмосфері як молекулярних, так і 

атомарних газів; 

– виконувати в режимі реального часу вимірювання інтенсивностей та 

контурів спектральних ліній з просторовою роздільною здатністю; 

–  автоматизувати процеси обробки даних і визначення радіальних профілів 

 
Рис. 2. Інтерферограма спектральної лінії CuI 

515,3 нм випромінювання плазми вільно 

існуючого розряду силою струму 50 А. 
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температури, електронної концентрації та концентрації атомів міді у розрядному 

проміжку методами оптичної спектроскопії; 

–  шляхом аналізу діаграми Больцмана зробити висновки щодо стану 

досліджуваної плазми та виконати селекцію спектроскопічних констант окремих 

спектральних ліній; 

–  незалежно від наявності рівноваги в плазмі, яка містить пари міді, не лише 

якісно, але й кількісно оцінити її розподіл у міжелектродному проміжку розряду; 

–  завдяки залученню приладу з високою спектральною роздільною 

здатністю оцінити ступінь самопоглинання спектральних ліній в плазмі у різних 

режимах роботи дуги. 
 

 

а      б 

Рис. 3. Просторовий розподіл інтенсивності зондуючого лазерного пучка (а) та 

пучка, що пройшов через плазму (б). 
 

Другий розділ присвячено дослідженням фізичних властивостей термічної 

багатокомпонентної плазми електродугового розряду в молекулярному газі з 

домішками металу. Методами оптичної спектроскопії досліджується 

термодинамічний стан плазми з домішками міді у широкому діапазоні 

температур (струмів електричної дуги). Встановлено основні фізичні механізми, 

які визначають цей стан.  

В підрозділі 2. 1 надається огляд літератури, в якому проаналізовано сучасні 

уявлення щодо особливостей перебігу термічної дисоціації в плазмі 

молекулярних газів [4*, 5*, 6*, 7*], оскільки саме цей механізм пропонується 

залучити для пояснення представлених у цьому розділі результатів. 

Обговорюється також особливість застосування дво-температурної моделі у 

випадку порушення локальної термодинамічної рівноваги в термічній плазмі. 

В підрозділі 2. 2 описується спосіб отримання багатокомпонентної термічної 

плазми у потоці газу та особливості її діагностики методами оптичної 

спектроскопії. 

В підрозділі 2. 3 наведено результати експериментальних досліджень 

методами оптичної емісійної спектроскопії плазми електродугового розряду  
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між мідними електродами у потоці повітря (у випадку вільноіснуючого розряду 

– в конвективному потоці повітря), вуглекислого газу та аргону. Представлено 

радіальні розподіли температури та електронної концентрації у діапазоні 

розрядних струмів електричної дуги 3,5 – 100 А. Враховано можливість 

самопоглинання окремих спектральних ліній при збільшенні розрядного струму 

до 100 А. Для оцінки реабсорбції спектральних ліній брали до уваги не лише такі 

параметри як заселеність відповідного рівня спектрального переходу та сила 

осцилятора, а й відношення величини зсуву лінії до її розширення [8*]. 

В підрозділі 2. 4 досліджується термодинамічний стан багато-компонентної 

плазми у потоці різних газів у широкому діапазоні температур. Для перевірки 

результатів досліджень, зокрема, визначених просторових розподілів 

концентрації атомів металу в плазмі, додатково скористались методом лінійної 

лазерної абсорбційної спектроскопії.  

Результати досліджень у потоці аргону 6 л/хв показали, що плазма 

перебуває в стані ЛТР у діапазоні розрядних струмів 3,5 – 100 А. Подібні 

дослідження плазми були проведені у потоці СО2 та повітря. Встановлено, що 

плазма електродугового розряду у потоці СО2 перебуває у стані ЛТР лише при 

силі струму 3,5 А (див рис. 4). Радіальні профілі концентрації атомів міді, 

одержані методами оптичної емісійної спектроскопії (ОЕС) та лінійної лазерної 

абсорбційної спектроскопії (ЛАС), у розряді силою струму 3,5 А добре 

узгоджуються між собою (рис. 5), що може слугувати додатковим 

підтвердженням наявності в плазмі ЛТР саме в цьому режимі. Подальше 

підвищення струму 30 – 100 А призводить до порушення рівноваги в плазмі 

(нерівноважні області показано на рис. 6). Висновки щодо нерівноважності 

плазми у зазначених режимах роботи дуги підтверджуються і незалежними 

розрахунками її складу методом мінімізації енергії Гіббса.  

Аналогічне порушення рівноваги в плазмі спостерігається в 

електродуговому розряді силою струму 100 А у потоці повітря. 

Оскільки плазма дугового розряду у потоці аргону з домішками міді є 

рівноважною, причиною порушення хімічної рівноваги плазми у молекулярних 

газах може бути термічна дисоціація. Порушення рівноваги проявляється в 

уповільненні швидкості термічної дисоціації молекул N2, СО2 та СО порівняно з 

її рівноважними значеннями. 

У цьому випадку для опису плазми запропоновано дво-температурну 

модель, в якій нерівноважна дисоціація визначається "ефективною" 

температурою. Числове значення цієї температури можна знайти шляхом 

розрахунку компонентного складу плазми, в якому як задані параметри 

використати експериментально одержані значення температури T, електронної 

концентрації Ne та концентрації атомів міді NCu. А у виразі, який описує закон 

діючих мас, використовуємо "ефективну" температуру, яку разом з іншими 

компонентами вважаємо невідомою величиною. 
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Отже, експериментальними 

дослідженнями термічної 

багатокомпонентної плазми 

електродугового розряду в 

молекулярному газі з домішками 

міді встановлено такі її 

властивості: 

– плазма електричної дуги 

силою струму 3,5÷30 А в потоці 

повітря інтенсивністю 4÷10 л/хв 

перебуває в стані ЛТР. Тобто, 

зовнішній потік повітря із такими 

витратами, як і власний 

конвективний потік у випадку 

вільноіснуючої дуги, не порушує 

рівновагу в плазмі; 

– плазма електричної дуги, як 

у потоці повітря, так і вільноіснуючого розряду силою струму 100 А, в осьовій 

області каналу є хімічно нерівноважною; стан плазми дуги силою струму ≥ 30 А 

у потоці СО2 також є нерівноважним; 

– плазма розряду у потоці аргону, на відміну від молекулярних газів – 

вуглекислому газі та повітрі, є рівноважною у діапазоні розрядних струмів 

3,5÷100 А. Проте, в діагностиці плазми такої дуги методами оптичної емісійної 

спектроскопії в умовах суттєвого розширення каналу розряду силою струму 

  
Рис. 4. Радіальний розподіл компонент 

плазми електродугового розряду у 

потоці СО2 (сила струму 3,5 А), 

розрахований у припущенні ЛТР. 

Рис. 5. Радіальні розподіли NCu в 

плазмі електричної дуги у потоці 

вуглекислого газу, які отримані 

методами ОЕС () та ЛАС (). 

 
Рис. 6. Радіальний розподіл компонент 

плазми електродугового розряду у потоці 

СО2 (сила струму 30 А), розрахований у 

припущенні ЛТР. 
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100 А необхідно враховувати можливість реабсорбції окремих спектральних 

ліній, що випромінюються плазмою; 

– порушення рівноваги плазми в результаті термічної дисоціації у 

молекулярних газах має пороговий характер: розряди в таких газах силою струму 

3,5 А, як і у потоці аргону, є рівноважними. Подальше збільшення струму, або 

енерговнеску, до 30 А в СО2 (енергії дисоціації D складають 5,6 і 11,09 еВ – 

молекул СО2 і СО, відповідно) при температурі Т > 6000 К та до 100 А у повітрі 

(енергія дисоціації N2 – 9,76 еВ) при температурі Т > 9000 К призводить, згідно з 

умовою kT > 0,05 D [7*], до порушення ЛТР в плазмі. Така поведінка плазми є 

додатковим аргументом на користь висновку щодо термічної дисоціації як 

механізму, відповідального за порушення рівноваги у розряді в молекулярному 

газі; 

– для адекватного опису джерела хімічно нерівноважної термічної 

багатокомпонентної плазми електродугового розряду в молекулярному газі з 

домішками міді доцільно використовувати дво-температурну модель. При 

використанні закону діючих мас при температурі T > 0,05 D/k необхідно залучати 

"ефективну" температуру, яка, очевидно, визначається нерівноважною 

заселеністю коливальних рівнів молекул, з яких відбувається дисоціація. 

Третій розділ присвячений дослідженням взаємозв’язку параметрів 

плазми вільно існуючого у повітрі електродугового розряду та стану робочого 

шару поверхні багатокомпонентних, у тому числі і композитних, електродів. 

Методами оптичної спектроскопії досліджується, з одного боку, вплив складу 

(реалізованого різними технологіями виготовлення) таких плавких електродів та 

стану їх поверхні на основні параметри плазми електричної дуги в діапазоні 

струмів 3,5÷30 А. З іншого боку, досліджуються зміни стану робочого шару 

поверхні електродів в результаті впливу на них термічної дії плазмового джерела 

з певними його параметрами.  
В підрозділі 3. 1 надається огляд літературних джерел, в яких описуються 

технології виготовлення контактних композитних матеріалів (металокераміки), 

з яких складаються використані в рамках даної роботи електроди та 

розглядаються наслідки впливу плазми електродугового розряду на температуру 

[9*], стан та структуру поверхні одно- та багатокомпонентних [10*] плавких 

електродів.  

В підрозділі 3. 2 наведено результати експериментальних досліджень 

методами оптичної емісійної та лазерної абсорбційної спектроскопії плазми 

модельного джерела – електродугового розряду між біметалевими плавкими 

електродами у вигляді коаксіальних стержнів, осердя та оболонка яких 

виготовлені із різних металів – міді та заліза, відповідно. Результати додатково 

виконаних в роботі розрахунків теплопровідності для електродів відповідної 

геометрії підтвердили висновки щодо електроерозійних властивостей різних 

складових багатокомпонентних електродів. Зокрема, окремим компонентам 
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таких електродів під впливом термічної дії дуги певної інтенсивності 

створюються різні умови для ерозії, і, відповідно, їх присутності в розрядному 

проміжку. Як наслідок, параметри плазми в таких розрядах, у свою чергу, 

залежать як від складу електродів, так і від умов ерозії кожної з компонент.  

В підрозділі 3. 3 наведено результати експериментальних досліджень 

методами оптичної спектроскопії плазми вільноіснуючого у повітрі 

електродугового розряду між композитними електродами на основі міді (Cu–W, 

Cu–Mo та Cu–Mo–LaB6). Спектроскопічними дослідженнями підтверджено, що 

ерозійна стійкість електродів, виготовлених методом порошкової металургії 

(твердофазного спікання), визначається тугоплавкою складовою: вольфрамом 

або молібденом (див. рис. 7).  
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Рис. 7. Радіальні профілі вмісту міді XCu, вольфраму XW та молібдену XMo в плазмі 

дуги силою струму 30 А між Cu-W (а) та Cu-Mo (б) електродами (lak = 4 мм) 

 

Встановлено залежність параметрів плазми від стану поверхні таких 

композитних електродів. Зокрема, досліджено взаємозв’язок температури 

плазми електричної дуги та наявності вторинної структури робочого шару 

поверхні електродів. На поверхні композитних електродів різного складу Cu–W, 

Cu–Mo під впливом розряду відповідної потужності (силою струму 30 А) 

формується різна за своїми властивостями унікальна вторинна структура. У 

випадку електричної дуги між досліджуваними композитними електродами 

формування такої мікроструктури на їх робочих поверхнях призводить до 

збільшення температури плазми, яке зумовлене зменшенням кількості пари 

металів у плазмі (тобто, покращенням ерозійної стійкості електродів). Згідно з 

оцінками вміст міді в плазмі втричі зменшується після формування вторинної 

структури на поверхні електродів. 

Залежно від технології виготовлення матеріалу електроду модифікація його 

поверхонь електродуговим розрядом супроводжується формуванням  

суттєво різних вторинних структур. Встановлено, що наявність вторинної 
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структури на поверхні електродів, виготовлених методом електронно-

променевого випаровування, призводить до зниження температури плазми. 

В підрозділі 3. 4 досліджується температура плазми дугового розряду між 

композитними електродами на основі срібла. Формування вторинної структури 

на поверхні таких композитних електродів в результаті впливу на них термічної 

дії електричної дуги призводить до встановлення температури в плазмі, яка 

відповідає температурі плазми розряду між однокомпонентними срібними 

електродами. Висновки, зроблені на основі результатів вимірювань методами 

оптичної спектроскопії, підтверджуються результатами металографічних 

досліджень робочої поверхні електродів. 

В умовах термічного впливу плазми електричного розряду рельєф поверхні 

композитних електродів на основі срібла внаслідок оплавлення суттєво 

модифікується. При охолодженні, пов'язаному із згасанням або переміщенням 

дуги по поверхні електродів, в робочому шарі спостерігається утворення тріщин, 

які безпосередньо на самій поверхні заповнюються розплавом на основі срібла. 

Із збільшенням тривалості електричного розряду в об’ємі робочого шару 

електродів відбувається накопичення цих дефектів, над якими, природно, і 

прагне локалізуватися дуга. В результаті плазма розряду між композитними Ag-

CdO електродами, як показали спектроскопічні дослідження, має такі ж 

параметри (зокрема, температуру), як і плазма дуги між однокомпонентними 

срібними електродами. 

Отже, можна зробити висновок про те, що параметри термічної плазми 

електродугового розряду, який горить у повітрі між плавкими 

багатокомпонентними електродами, визначаються, у тому числі, і процесами, що 

відбуваються на поверхні цих електродів. 

 

Четвертий розділ присвячений дослідженням явищ перенесення в 

багатокомпонентній плазмі. Вивчали вплив домішок парів металів на 

транспортні властивості термічної плазми. В рамках цього дослідження на основі 

експериментально одержаних температури, електронної концентрації та 

концентрації атомів міді визначали теплопровідність та електропровідність 

плазми електродугового розряду в атмосфері молекулярних газів між 

однокомпонентними мідними електродами. Властивості перенесення 

випромінювання досліджуваної плазми вивчали на основі аналізу коефіцієнта 

результуючого випромінювання та поведінки контурів спектральних ліній 

атомів міді при збільшенні струму дугового розряду. У такий спосіб, по-перше, 

можна якісно оцінити вплив розміру плазмового джерела випромінювання (із 

збільшенням струму, природно, збільшується і ширина розрядного каналу дуги) 

на його поглинальні характеристики. По-друге, із збільшенням струму зростає 

температура плазми і завдяки більш інтенсивній ерозії електродів збільшується 

вміст металу в розряді. Таким чином, є можливість проаналізувати шляхом 
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розрахунків вплив обох цих параметрів плазми на величину її результуючого 

випромінювання. 

У випадку плазми електричної дуги між композитними електродами  на 

основі міді досліджували можливість перенесення металу у паровій фазі при 

наявності краплі в міжелектродному проміжку. Результати досліджень дали 

можливість простежити найбільш загальні закономірності розглянутих процесів 

перенесення. 

В підрозділі 4. 1 надано огляд літературних джерел, в яких описуються 

методи і особливості розрахунку транспортних коефіцієнтів в 

низькотемпературній плазмі. Проаналізовано наявні в літературі сучасні підходи 

до визначення електропровідності, теплопровідності та перенесення власного 

випромінювання термічної плазми з домішками металів [11*–14*]. Для випадку 

термічної багатокомпонентної плазми з домішками парів металів розрахунок 

транспортних коефіцієнтів може бути виконаний, зокрема, за допомогою методу 

Чепмена-Енскога [12*, 13*]. Для дослідження властивостей перенесення 

випромінювання термічної плазми з домішками міді може бути рекомендовано 

метод коефіцієнта результуючого випромінювання NEC [11*, 13*]. Окремо 

приділено увагу оригінальним роботам, які присвячені особливостям перенесення 

металу в проміжку між плавкими електродами електродугового розряду.  

В підрозділі 4. 2 результати досліджень, одержаних в розділі 2 методами 

оптичної емісійної та лазерної абсорбційної спектроскопії, використали для 

визначення транспортних коефіцієнтів досліджуваної плазми у стані локальної 

термодинамічної рівноваги. На основі експериментально одержаних радіальних 

профілів температури і вмісту парів металу в електродуговому розряді у повітрі 

та вуглекислому газі, користуючись розрахованими методом Чепмена-Енскога 

даними у широкому діапазоні температур та концентрацій міді в плазмі, 

визначили просторові розподіли коефіцієнтів перенесення – теплопровідності та 

електропровідності. Проаналізовано вплив наявності домішок парів металу на 

транспортні властивості термічної плазми. Встановлено, що в плазмі 

електродугового розряду силою струму 3,5 А в повітрі або вуглекислому газі з 

домішками міді в діапазоні температур 3000 K  < T  < 6000 K теплопровідність є 

практично нечутливою до присутності домішок металу в плазмі у випадку обох 

газів (рис. 8, а). У той же час, електропровідність плазми у характерному для 

електричних дуг діапазоні температур 4500 ÷ 10000 К значною мірою 

визначається наявністю в ній таких домішок (рис. 8, б). 

Одержані результати розрахунків не суперечать результатам інших 

досліджень, зокрема, плазми електродугового розряду в аргоні та гелії з 

домішками заліза [15*]. 

Таким чином, теплопровідність досліджуваних плазмових сумішей 

повністю визначається теплофізичними властивостями молекулярних  
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складових – азоту або CO2. Поясненням цього явища є те, що в молекулярних 

газах, якими є повітря та вуглекислий газ, в характерному для електричних дуг 

силою струму 3,5 А діапазоні температур реакційна складова теплопровідності 

за рахунок дисоціації молекул N2 та CO2 набуває максимального значення. Отже, 

цей факт може бути додатковим підтвердженням особливої ролі дисоціації у 

таких розрядах (як показано у розділі 2) і її впливу на властивості плазми. 
 

  

а б 

Рис. 8. Радіальні розподіли теплопровідності (а) та електропровідності (б) плазми 

електродугового розряду в потоках повітря (трикутники) та CO2 (квадрати) з 

домішками міді (заповнені символи) та без них (прозорі символи); сила струму – 

3,5 А. 
 

Навпаки, електропровідність досліджуваних багатокомпонентних 

плазмових сумішей визначається практично незначною кількістю домішок парів 

металу із порівняно невеликим потенціалом іонізації в атмосфері досліджуваних 

молекулярних газів. 

В підрозділі 4. 3 наведено результати досліджень особливостей перенесення 

власного випромінювання плазми електродугового розряду у вуглекислому газі 

з домішками міді. Шляхом залучення методу коефіцієнта результуючого 

випромінювання NEC оцінено внесок домішок металу у випромінювання 

багатокомпонентної термічної плазми.  

Присутність домішки міді в плазмовій суміші СО2-Cu електричної дуги в 

діапазоні струмів 3,5÷100 А і характерними температурами від 5600 К до 12000 К 

покращує електропровідність каналу розряду і, відповідно, збудження 

лінійчатого спектру міді стає більш ефективним. Як наслідок, випромінювання 

спектральних ліній CuI у СО2-Cu плазмі з такими параметрами відіграє помітну 

роль в процесах радіаційного теплообміну. 

На основі даних спектроскопічних досліджень проаналізовано поведінку 

контурів окремих спектральних ліній атомів міді, які випромінюються такою 

плазмою в діапазоні струмів 3,5÷100 А. Зроблено висновки щодо доцільності 
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використання цих ліній у діагностиці багатокомпонентної термічної плазми з 

домішками міді (див. п. 2. 3). 

В підрозділі 4. 4 на основі результатів лазерної абсорбційної та оптичної 

емісійної спектроскопії розраховано розподіл парів металу в плазмі у 

міжелектродному проміжку між мідними та композитними електродами на основі 

міді Cu – Mo та Cu – W. У дузі між електродами із композитного матеріалу Cu–W, 

крім електроерозійного механізму у паровій фазі, спостерігається і крапельний 

механізм перенесення металу. Запропонована методика досліджень дозволила 

вперше оцінити інтенсивність перенесення металу у паровій фазі (тобто, 

концентрацію атомів міді NCu) при наявності у розрядному проміжку краплі у 

випадку електричної дуги між Cu – W електродами. Результати спектроскопічних 

досліджень підтверджуються металографічними дослідженнями робочого шару 

поверхні таких електродів (див. рис. 9). 
 

   

а    б     в 

Рис. 9. Вторинна структура на поверхні Cu-W електродів після дії розряду силою 

струму 30 А: а – сфероїдальні частинки вторинної структури робочого шару на 

катоді (формування із рідкої фази – крапельний механізм перенесення); б – 

огранені кристали (конденсація із парової фази); в – призматичні кристали як 

результат направленої кристалізації евтектичних колоній (фрагмент унікальної 

вторинної структури, див. розділ 3). 
 

П’ятий розділ присвячено дослідженням особливостей оптичної 

спектроскопії термічної багатокомпонентної плазми. Відповідно до висновків 

розділу 4 термічна багатокомпонентна плазма з домішками парів металів може 

бути рекомендована як плазмове джерело для вивчення спектрів 

випромінювання атомів металів. У розділі 1 зазначалось, що залучення методу 

діаграм Больцмана для визначення температури відкриває додаткові можливості 

ще і для селекції спектроскопічних констант, перевірки рівноважного стану 

плазми тощо.  

На прикладі багатокомпонентної термічної плазми електродугового розряду 

між електродами з композитного матеріалу Ag – CuO в цьому розділі 

запропоновано та реалізовано метод селекції спектральних ліній CuI та AgI і 

значень їх спектроскопічних констант. Цей метод є подальшим розвитком ідеї 
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порівняння поведінки на діаграмі Больцмана заселеності рівнів різних атомів у 

плазмі, яка містить одночасно домішки кількох елементів (у найпростішому 

випадку – двох) [16*]. У випадку необхідності уточнення параметру розширення 

спектральних ліній, зумовленого квадратичним ефектом Штарка, для одного із 

присутніх у плазмі елементів скористались надійно визначеними і перевіреними 

даними для іншого елементу. 

Оптична спектроскопія плазмових джерел, що містять домішки металів, 

вимагає залучення коректно одержаних значень атомних констант цих 

елементів. З огляду на широке коло застосування як міді, так і срібла, зокрема в 

електротехнічній галузі, у підрозділі 5. 1 вмотивована необхідність у виконанні 

додаткових досліджень щодо уточнення значень спектроскопічних констант 

атомів згаданих металів.  

У підрозділі 5. 2 описана комплексна методика оптичної спектроскопії 

плазми електродугового розряду в повітрі з домішками міді та срібла. Ця 

методика передбачає виконання досліджень просторових розподілів 

температури, електронної концентрації та концентрації парів металів у плазмі. 

Металографічні дослідження робочого шару електродів виконували для 

перевірки результатів оптичної емісійної та абсорбційної спектроскопії.  

Підрозділ 5. 3 містить результати спектроскопічних досліджень 

багатокомпонентної плазми електродугового розряду в повітрі між електродами 

з композитного матеріалу Ag – CuO. Запропоновано та реалізовано метод 

селекції спектральних ліній CuI та AgI і значень їх спектроскопічних констант 

(результат наведено в Табл. 1). Обґрунтовано доцільність використання ліній AgI 

405,5 та 768,8 нм для визначення температури плазми з домішками парів срібла 

методом відносних інтенсивностей. Уточнені параметри розширення Штарка 

для спектральних ліній AgI 447,7 та 466,8 нм, які доцільно використати для 

визначення електронної концентрації. 

У припущенні наявності в плазмі локальної термодинамічної рівноваги на 

основі експериментально отриманих результатів розраховано концентрації парів 

металів в плазмі. Для перевірки одержаних результатів методом лінійної 

лазерної абсорбційної спектроскопії визначено просторові профілі заселеності 

рівня 2D5/2 та концентрації атома міді в розрядному проміжку. Показано, що вміст 

срібла та міді у плазмі не відповідає співвідношенню цих компонент у складі 

електродів і залежить від сили струму електродугового розряду (рис. 10). 

У підрозділі 5. 4 наведені результати металографічних досліджень робочого 

шару композитних Ag – CuO електродів. Показано, що в результаті дії 

електричної дуги силою розрядного струму 30 А у робочому шарі на поверхні 

таких електродів відбувається перерозподіл компонент: срібла та міді. 

Природно, що перерозподіл цих компонент в електроді позначається і на зміні  

їх співвідношення у плазмовому джерелі. Отже, підтверджено висновки 
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підрозділу 5. 3 щодо ерозійних властивостей міді та срібла у складі таких 

електродів у діапазоні розрядного струму 3,5 – 30 А. 

 

 

 

Рис. 10. Радіальні розподіли вмісту срібла та міді в плазмі електродугового 

розряду між Ag – CuO електродами силою струму 3,5 (а) та 30 А (б). 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведене нове вирішення наукової проблеми 

встановлення закономірностей, які визначають фізичні властивості термічної 

багатокомпонентної плазми з домішками парів металів: термодинамічний стан 

електродугової плазми, її транспортні властивості та взаємозв’язок параметрів 

плазми і стану робочого шару поверхні електродів.  
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Таблиця 1. Перелік спектральних ліній CuI та AgI і значень їх спектроскопічних 

констант, рекомендованих для діагностики плазми з домішками міді та/або 

срібла. 

CuI AgI 

, нм gjfji , нм gjfji 

427,5 0,9097 405,5 0,2636 

465,1 1,4218 447,6 0,0300 

510,5 0,0197 466,8 0,0787 

515,3 1,6466 520,9 1,0902 

521,8 1,9717 546,5 2,0335 

570,0 0,0057 547,2 0,3640 

578,2 0,0130 768,8 0,2392 

793,3 0,4246 827,4 0,1367 

809,3 0,6120   
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Основні наукові результати полягають у наступному: 
 

1. Розроблено комплекс апаратно-програмних засобів отримання та 

діагностики плазми, який дозволяє: 

– підтримувати електродуговий розряд у різних газових середовищах між 

плавкими електродами (у тому числі, композитними) із заданими електричними 

характеристиками;  

– методами оптичної спектроскопії дослідити параметри та стан термічної 

багатокомпонентної плазми;  

– виконати селекцію значень спектроскопічних констант окремих 

спектральних ліній; 

– незалежно від наявності локальної термодинамічної рівноваги в плазмі, 

яка містить пари міді, визначити її розподіл у міжелектродному проміжку 

розряду. 

2. Експериментальними дослідженнями встановлено, що в плазмі 

електричної дуги в різних молекулярних газах механізм термічної дисоціації 

порушує стан локальної термодинамічної рівноваги. Таке порушення рівноваги 

в плазмі має пороговий характер і визначається співвідношенням вкладеної в 

розряд енергії та енергії дисоціації молекулярного газу. 

Збільшення струму до 30 А в СО2 (енергії дисоціації складають 5,6 і 11,09 еВ 

– молекул СО2 і СО, відповідно) при температурі Т > 6000 К та до 100 А у повітрі 

(енергія дисоціації N2 – 9,76 еВ) при температурі Т > 9000 К призводить до 

нерівноважності в плазмі, тобто, до порушення закону діючих мас. 

Плазма розрядів в таких газах силою струму 3,5 А, як і у потоці атомарного 

газу (аргону) в діапазоні струмів 3,5–100 А, перебуває в стані ЛТР.  

3. Для адекватного опису джерела хімічно нерівноважної термічної 

багатокомпонентної плазми електродугового розряду в молекулярному газі з 

домішками міді розроблено дво-температурну модель, в якій у виразі для закону 

діючих мас використовується "ефективна" температура дисоціації; 

запропоновано метод розрахунку значення цієї температури. 

4. Показано, що теплопровідність плазми електродугового розряду в 

молекулярних газах в стані ЛТР у діапазоні температур 5000 – 9000 К не 

залежить від наявності в її складі домішок міді. Такі домішки суттєво змінюють 

електропровідність плазми та впливають на процеси перенесення 

випромінювання у зазначеному діапазоні температур. Поведінка коефіцієнта 

теплопровідності плазми розряду в потоці CO2 або повітря при температурі 5000 

– 9000 К (визначеного на основі даних спектроскопічних досліджень) 

пояснюється переважним внеском в теплопровідність її реакційної складової, яка 

зумовлена дисоціацією молекул CO2, CO або N2. 

5. Дослідженнями встановлено існування взаємозв’язку параметрів плазми 

електродугового розряду у повітрі між багатокомпонентними електродами (у 
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тому числі, композитними на основі міді або срібла) та наявністю унікальної 

вторинної структури робочого шару на поверхні кожного типу таких електродів. 

В умовах дугового розряду відбувається взаємний вплив плазми і стану поверхні 

електродів: плазма в результаті теплової дії модифікує поверхню – її структуру і 

склад, визначаючи тим самим і свій компонентний склад. Видозмінена поверхня 

створює різні умови ерозії для компонент матеріалу електродів у порівнянні із 

необробленою розрядом поверхнею. 

6. Методами оптичної емісійної та лазерної абсорбційної спектроскопії 

показано, що в плазмі електричної дуги у повітрі силою струму 3,5 – 30 А між 

електродами із міді та композитних матеріалів Cu–Mo і Cu–W мають місце різні 

механізми перенесення матеріалу. У дузі між електродами із композитного 

матеріалу Cu–W, крім електроерозійного механізму у паровій фазі, 

спостерігається і крапельний механізм перенесення металу.  

Вперше, у присутності краплі в розрядному проміжку між композитними 

Cu–W електродами, визначені просторові (радіальні) профілі концентрації 

атомів міді NCu в плазмі у паровій фазі. 

7. Розрахунками показано, що випромінювання спектральних ліній CuI 

багатокомпонентної термічної плазми з домішками міді відіграє помітну роль в 

процесах радіаційного теплообміну. З метою можливого залучення їх 

інтенсивності для визначення температури плазми в розряді силою струму 100 А 

в умовах суттєвого розширення каналу дуги виконані числові оцінки 

самопоглинання окремих ліній міді та експериментальне дослідження контурів 

цих ліній. 

Показано, що для оцінки реабсорбції спектральних ліній, зокрема 

розширених внаслідок ефекту Штарка, необхідно брати до уваги не лише такі 

параметри як заселеність відповідного рівня спектрального переходу та сила 

осцилятора, а й відношення величини зсуву лінії до її розширення. 

8. Запропоновано використання термічної плазми електричної дуги між 

багатокомпонентними електродами як плазмового джерела для дослідження 

спектрів випромінювання атомів металів. 

На прикладі багатокомпонентної термічної плазми електродугового розряду 

між електродами з композитного матеріалу Ag – CuO реалізовано метод селекції 

спектральних ліній CuI та AgI і значень їх спектроскопічних констант. Цей метод 

ґрунтується на порівнянні поведінки на діаграмі Больцмана заселеності рівнів 

різних атомів у плазмі, яка містить одночасно домішки кількох елементів (у 

найпростішому випадку – двох). 

9. Обґрунтовано доцільність використання ліній AgI 405,5 та 768,8 нм для 

визначення температури плазми з домішками парів срібла методом відносних 

інтенсивностей; уточнені значення параметрів розширення, зумовлених 

квадратичним ефектом Штарка, для спектральних ліній AgI 447,7 та 466,8 нм. 
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Веклич А.М. Фізичні властивості термічної багатокомпонентної 

плазми з домішками парів металів. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук 

за спеціальністю 01.04.08 – фізика плазми. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. 

Методами оптичної спектроскопії із залученням розробленого комплексу 

апаратно-програмних засобів досліджено властивості термічної 

багатокомпонентної плазми з домішками парів металів. Встановлено, що 

порушення стану локальної термодинамічної рівноваги в плазмі електричної дуги 

між мідними електродами в молекулярних газах (вуглекислому газі та повітрі) має 

пороговий характер і визначається співвідношенням вкладеної в розряд енергії та 

енергії дисоціації молекул. Для опису хімічно нерівноважної термічної плазми 

молекулярного газу розроблено дво-температурну модель. Показано, що 

теплопровідність плазми розряду в молекулярних газах, на відміну від 

електропровідності, у діапазоні температур 5000 – 9000 К не залежить від наявності 

в її складі домішок міді і визначається її реакційною складовою, яка зумовлена 

дисоціацією молекул. Встановлено взаємозв’язок параметрів плазми 

електродугового розряду між композитними електродами і наявністю на їх 

поверхні вторинної структури. Вперше, у присутності краплі в розрядному 

проміжку електричної дуги між Cu–W електродами, визначені радіальні 

розподіли концентрації атомів міді в плазмі. Досліджено вплив реабсорбції 

спектральних ліній CuI, які випромінюються багатокомпонентною термічною 

плазмою з домішками міді. Запропоновано використання термічної плазми дуги 

між багатокомпонентними електродами як плазмового джерела для селекції 

спектральних ліній і значень їх спектроскопічних констант.  
 

Ключові слова: електродуговий розряд, термічна плазма, оптична 

спектроскопія, параметри плазми, компонентний склад плазми, дисоціація, 

термодинамічний стан, транспортні властивості, електроди, вторинна структура. 
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Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических 

наук по специальности 01.04.08 – физика плазмы. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины. – Киев, 2013. 

В роботе методами оптической спектроскопии исследованы свойства 

термической многокомпонентной плазмы с примесями паров металлов. 

Розработан комплекс аппаратно-програмных средств получения и диагностики 

такой плазмы. Установлено, что в плазме электрической дуги между 

плавящимися медными электродами в разных молекулярных газах (воздухе и 

углекислом газе) механизм термической диссоциации нарушает состояние 

локального термодинамического равновесия. Такое нарушение равновесия в 

плазме имеет пороговый характер и определяется соотношением введенной в 

разряд энергии и энергии диссоциации молекулярного газа. Для адекватного 

описания химически неравновесной термической многокомпонентной плазмы 

электродугового разряда в молекулярном газе с примесями меди разработана 

двухтемпературная модель, в которой в выражении для закона действующих 

масс используется "эффективная" температура диссоциации; предложен метод 

расчета значения этой температуры.  

Показано, что теплопроводность плазмы электродугового разряда в 

молекулярных газах в диапазоне температур 5000 – 9000 К не зависит от наличия 

в ее составе примесей меди. Такие примеси существенно изменяют 

электропроводность плазмы и влияют на процессы переноса излучения в 

указанном диапазоне температур. Поведение коэффициента теплопроводности 

плазмы разряда в потоке CO2 или воздуха при температуре 5000 – 9000 К 

(определенного на основе данных спектроскопических исследований) 

объясняется преобладающим вкладом в теплопроводность ее реакционной 

составляющей, обусловленной диссоциацией молекул CO2, CO или N2.  

Установлено существование взаимосвязи параметров плазмы 

электродугового разряда в воздухе между многокомпонентными электродами (в 

том числе, композитными на основе меди или серебра) и наличием уникальной 

вторичной структуры рабочего слоя на поверхности каждого типа таких 

электродов. В условиях дугового разряда происходит взаимное влияние плазмы 

и состояния поверхности электродов: плазма в результате теплового воздействия 

модифицирует поверхность – ее структуру и состав, определяя тем самым и свой 

компонентный состав. Видоизмененная поверхность создает различные условия 

эрозии для компонент материала электродов по сравнению с необработанной 

разрядом поверхностью. Показано, что в плазме электрической дуги в воздухе 
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силой тока 3,5 – 30 А между электродами из меди и композитных материалов Cu-

Mo и Cu-W имеют место различные механизмы переноса материала. В дуге 

между электродами из композитного материала Cu-W, кроме 

электроэрозионного механизма в паровой фазе, наблюдается и капельный 

механизм переноса металла. Впервые, при наличии капли в разрядном 

промежутке между композитными Cu-W электродами, определены 

пространственные (радиальные) профили концентрации атомов меди в паровой 

фазе плазмы.  

Расчетами показано, что излучение спектральных линий CuI 

многокомпонентной термической плазмы с примесью меди играет заметную 

роль в процессах радиационного теплообмена. С целью возможного 

привлечения их интенсивности для определения температуры плазмы при 

увеличении разрядного тока до 100 А (и, соответственно, ширины канала дуги) 

выполнены числовые оценки самопоглощения отдельных линий меди и 

экспериментальное исследование контуров этих линий. Показано, что для 

оценки реабсорбции спектральных линий необходимо учитывать не только такие 

параметры как заселенность соответствующего уровня спектрального перехода 

и сила осциллятора, но и отношение величины смещения линии к ее уширению. 

Предложено использование термической плазмы электрической дуги между 

многокомпонентными электродами в качестве источника для исследования 

спектров излучения атомов металлов.  

На примере многокомпонентной термической плазмы электродугового 

разряда между электродами из композитного материала Ag - CuO реализован 

метод селекции спектральных линий CuI и AgI и значений их 

спектроскопических констант. Этот метод основан на сравнении поведения на 

диаграмме Больцмана заселенности уровней различных атомов в плазме, 

содержащей одновременно примеси нескольких элементов (в простейшем 

случае – двух). Обоснована целесообразность использования линий AgI 405,5 и 

768,8 нм для определения температуры плазмы с примесью паров серебра 

методом относительных интенсивностей; уточнены значения параметров 

расширения, обусловленных квадратичным эффектом Штарка, для 

спектральных линий AgI 447,7 и 466,8 нм. 
 

Ключевые слова: электродуговой разряд, термическая плазма, оптическая 

спектроскопия, параметры плазмы, компонентный состав плазмы, диссоциация, 

термодинамическое состояние, транспортные свойства, электроды, вторичная 

структура. 
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ABSTRACT 

 

Veklich A.N. Physical properties of thermal multicomponent plasma of 

electric arc discharge in metal vapours. – Manuscript.  

Thesis for the degree of Doctor of physical and mathematical sciences on 

speciality 01.04.08 – plasma physics. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2013. 

The developed hardware and software complex tools are used to investigate the 

physical properties of thermal multicomponent plasma of electric arc discharge in 

metal vapours by optical spectroscopy. It was found, that a thermal dissociation causes 

the deviation of local thermodynamic equilibrium in plasma of electric arc between the 

melting copper electrodes in various molecular gases (air or carbon dioxide). This 

threshold phenomenon is determined by the ratio of the inputted into discharge energy 

and dissociation energy of molecular gas. To describe a chemically non-equilibrium 

thermal plasma of molecular gas the two-temperature model is developed. It is shown 

that a plasma thermal conductivity of discharge in molecular gases, in contrast to the 

electrical conductivity, does not depend on a presence of copper impurities in plasma 

in the temperature range 5000 – 9000 K. This conductivity is determined by its reaction 

component, which is caused by dissociation of molecules. The relation of plasma 

parameters of arc discharge in air between composite electrodes and а presence of 

secondary structure on the surface of electrodes is found. For the first time the radial 

distribution of copper atom concentrations in plasma was measured in a discharge gap 

with a presence of a drop. The influence of CuI spectral lines’ reabsorption in the 

radiation of multicomponent thermal plasma with copper impurities is studied. It is 

proposed to use the thermal plasma of electric arc between multicomponent electrodes 

as plasma source for the spectral lines and spectroscopic data selection.  
 

Key words: electric arc discharge, thermal plasma, optical spectroscopy, plasma 

parameters, plasma composition, dissociation, thermodynamical state, transport 

properties, electrodes, secondary structure. 

 


