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Abstract: The main advantage of atmospheric pressure-dielectric barrier discharge (AP-DBD) is that non-equilibrium plasma conditions in 
atmospheric-pressure gases can be established in an economic and reliable way. These discharges consist generally of a great number of 
filaments in parallel. It has been demonstrated in the past that homogeneous barrier discharges can also be established in special electrode 
arrangements and in limited working domains at atmospheric pressure without any filaments. Diffuse helium barrier AP-DBDs would 
provide interesting new aspects if reliable control can be achieved and if average power densities can be achieved comparable to those of 
filamentary discharges. Diffuse discharges have obvious advantages over filamentary discharges for a homogeneous treatment of surfaces or 
for the deposition of thin films. An AP-DBD generated in diode co-planar direct plasmatron in helium was examined by monitoring the cur-
rent and voltage. 
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1. Въведение 
Бариерният електрически разряд (англ.: dielectric bar-

rier discharges, silent discharge, “corona” discharge, DBD), 
често наименован диелектричен бариерен или просто барие-
рен разряд, тих разряд, или „коронен” разряд, се характери-
зира с присъствието на поне една (две) изолационна (диелек-
трична) бариера под формата на лист, слой или покритие, 
която се намира в пряк контакт с електрическия разряд и е 
разположена между два равнинни или цилиндрични елект-
рода, захранени с променливо напрежение. В зависимост от 
условията, размерът на работната (разрядната) междина се 
изменя от 0,1 до около 100 mm, а честотата на приложеното 
напрежение от промишлена честота (50 Hz) до няколко GHz. 
Използваните за бариерата материали са стъкло, кварц, ке-
рамика, но също така емайл или пластмаси, [4, 5]. 

Бариерните разряди произвеждат силно неравновесна (и 
неизотермична) плазма при атмосферно налягане в различни 
плазмообразуващи (разредени) газове като въздух, хелий, 
азот, аргон, газови смеси, пáри, и т. н., с различна температу-
ра. Бариерните разряди осигуряват управляемо и ефективно 
генериране на химически активни частици (атоми, радикали, 
възбудени молекули и атоми, ХАЧ, CASs) при нормални ус-
ловия чрез електрони, притежаващи достатъчно висока енер-
гия - от 3 до 10 eV, [9]. 

Много от използваните при високо (атмосферно) наляга-
не бариерни разряди съществуват под формата на множество 
от нишковидни (дискретни) разряди с малко време на живот, 
които обаче се появяват непрекъснато на едно и също място 
и така формират устойчива пространствена структура от 
т. нар. микроразряди. Съществува и дифузна (хомогенна) 
форма на бариерния разряд, която по структура много при-
лича на тлеещия разряд (при ниско налягане) и е наречена 
„псевдотлеещ” разряд (англ.: pseudoglow) при една от първи-
те му реализации в хелий (R. Bartnikas, 1968).  

2. Хомогенен бариерен разряд при атмосфер- 
но налягане 

Известно е, че тлеещият разряд (англ.: glow discharge) 
гори устойчиво само във вакуум при налягания от порядъка 
на 80100 Ра (около 1 mbar), като създава технологична не-
равновесна студена плазма в относително големи обеми. 
Тлеещият разряд, обаче, става крайно нестабилен при високо 
налягане, като се стреми да премине или в дъгов електриче-
ски разряд, или в бариерен разряд, който съдържа в обема си 
пространствена структура от множество отделни микрораз-
ряди (S. Kanazawa., 1988; S. Okazaki, 1993; F. Massines, 1998; 
J. Tepper, 2000), която зависи силно от природата на газа, 

материала на диелектричната бариера, честотата на прило-
женото напрежение, разрядната (работната) междина между 
бариерата и електрода, или между двете бариери, от влажно-
стта и чистотата на газа. 

За възможността да се реализира дифузен (без нишки, 
хомогенен) тлеещ разряд при атмосферно налягане (англ.: 
atmospheric pressure glow discharge, APGD) за пръв път се 
докладва още през 1930 (von Engle). Много автори 
(S. Kanazawa и M. Kogoma, 1988; T. Yokoyama, 1990; J. Harry, 
1999) след това съобщават, че са успели да осъществят 
APGD, като дефинират три необходими условия за това: i – 
честота на захранващото напрежение да бъде над 1 kHz; ii – 
наличието на диелектрична бариера (една или две) между 
електродите; iii – използването на хелий като плазмообразу-
ващ газ. 

Способността на хелия да произвежда тлеещ (или по-
точно хомогенен бариерен) разряд при атмосферно налягане, 
се определя от ниската му електрическа якост - около 
3 kV/cm, или около десет пъти по-ниска от тази на въздуха 
при нормални условия (Y. P. Raizer, 1991). Тези условия по-
зволяват много лесно да се произведе необходимото множе-
ство от отделни лавини, които го съставляват (Y. Sawada, 
1995). Наличието на метастабилни нива с относително голя-
мо време на живот, правят хелия податлив на степенна (пе-
нингова) йонизация и обясняват това поведение. Към това 
трябва да се добави и съвременната представа за способност-
та на положителния обемен заряд, или т. нар. остатък (англ.: 
remnant), да абсорбира „бавни” електрони в обема си, които 
играят решаваща роля при развитието на разряда след всяка 
смяна на полярността на електродите (F. Massines, 2005). 

В същото време, много екипи от изследователи получа-
ват дифузна неравновесна плазма чрез бариерни разряди в 
различни газове при атмосферно налягане, включително в 
хелий, неон, аргон, азот, кислород и въздух. От 1987 година 
насам са публикувани резултати от интензивни изследвания, 
провеждани от групите на S. Okazaki (Токио, Япония), F. 
Massines (Тулуза, Франция), J. R. Roth (Тенеси, САЩ), [5, 6]. 

Способността на диелектричната бариера да задържа (ад-
сорбира) електрони в повърхностния си слой също така доп-
ринася за устойчивото съществуване на APGD. Диелектрич-
ната бариера, намираща се в електретно (поляризирано) със-
тояние, е способна да задържи достатъчно количество елект-
рони, с което допълнително усилва наблюдавания ефект на 
памет при повторението на елементарните разряди, съставя-
щи отделния микроразряд (J. Tepper, 19982000). 

Изненадващо, обаче, се появява едно съобщение 
(S. Okazaki, 1993), което посочва още една възможност за 
стабилизиране на APGD във въздух, аргон и кислород, и то 
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при промишлена честота (50 Hz), чрез използване на фина 
метална мрежа за електроди. Тези начални изследвания след 
това са потвърдени (T. Yokoyama, 1990; J. Tepper, 2000), като 
се налага мнението, че електродите от фина стоманена мре-
жа (например, мрежа  325 mesh/inch, от стоманена нишка 
Ø 0,035 mm) са за предпочитане пред електроди от груба 
мрежа (J. Tepper, 2002). Нови изследвания (Z. Buntat, 2010), 
показват, че фината мрежа може да бъде заменена с перфо-
риран алуминиев лист, който още по-добре стабилизира 
APGD при ниските честоти. 

3. Двуелектроден (диоден) плоско-паралелен 
плазмотрон с бариерен разряд 

Създаден е двуелектроден (диоден) плоско паралелен 
плазмотрон с псевдо-APGD (по R. Bartnikas), който гори в 
поток от хелий (99, 95 %) при атмосферно налягане (1 atm; 
101, 325 kPa; 1 mbar, 760 Torr) и стайна температура, фиг. 1. 

 
Фиг. 1. Плазмотрон с плоско-паралелна електродна систе 
ма и стъклена бариера (εr = 10) , който работи с хелий при 
атмосферно налягане (1 atm) и стайна температура – полу-
отворена плазмена технологична система. 

HV-E – високоволтов електрод; GE – заземен електрод; 
DB – диелектрична (стъклена) бариера; B – бутилка с хелий; 
М – манометър; RM – редуциращ налягането вентил; MV – 
електромагнитен вентил; С – изолационен корпус. 

 
Фиг. 2. Общ вид на бариерeн разряд при URMS = 20 kV (50 Hz) 
в плазмотрон с плоско-паралелна електродна система и 
стъклена бариера при постоянен поток на хелий 
D = 0, 7 dm3/min и атмосферно налягане (101,325 kPa или 
mbar; 760 Torr). Вижда се и отражението на разряда о 
стъклената бариера, както и „храстовидните” разряди по 
ръба на корпуса – там, където хелият напуска полуотворе-
ния обем на плазмотрона. 

 
 

 
 

 
 

 
Фиг. 3. Разпределение на температурата в обема на плаз-
мотрона при различни напрежения URMS: a и b – 10 kV; c – 
15 kV; d – 20 kV (термовизионна камера Flir i5, Flir Systems 
AD, Швеция, чувствителност 0,10 0C). 

Снимката на разряда през прозрачния изолационен кор-
пус на плазмотрона, показана на фиг. 2, разкрива „псевдохо-
могенния” характер на бариерния разряд. Виждат се ясно три 
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особености: i – хомогенния характер на разряда вътре в обе-
ма на плазмотрона; ii – нишковидния характер на разряда по 
ръба на заземения електрод GE; iii – “храстовидния” (нехо-
могенния) вид на разряда вън от корпуса С, т. е. там където 
се срещат излизащия под налягане хелий с околния въздух. 
Ето защо по-нататък в текста ще се употребява обобщеното 
название AP-DBD, вместо APGD, фиг. 2. 

Изолационният корпус С, заедно със заземения алумини-
ев електрод GE, може да се приплъзва върху стъклената ба-
риера DB, премествайки се в равнината, за да може да се 
обработват повърхностите на изделие (фолио, текстил, вел-
папе, картон, тънка дървесна плоскост) с голяма площ (непо-
казано на фигурата), което се намира между ръба на изола-
ционния корпус С и стъклената бариера DB, фиг. 2. 

Таблица 1.  
Напрежения на горене Ubr, основни (Bi, Ai) и критични 

параметри - по напрежение (Ucr,i; i = 0, 1, 2...) и по разрядeн 
ток (Icr,i, i = 0, 1, 2,...), на AP-DBD в хелий при малки работни 
междини d. 

 

Хелият се подава вътре в обема на изолационния камба-
новиден корпус С под формата на непрекъснат поток с дебит 
0,7 dm3/min при постоянно налягане от 1 atm, което се конт-
ролира чрез монтирания манометър М2. Камбановидната 
форма на корпуса позволява на хелия да се задържа вътре 
дори при значително увеличаване на процепа между корпуса 
и стъклената бариера. Тъй като хелият е по-лек от въздуха - 
0,1785 kg/m3 < 1,2 kg/m3 (на морското равнище), то той се 
задържа вътре дори при внимателно повдигане и отстраня-
ване на корпуса от повърхността на стъклената бариера (без 
да се обръща с отвора нагоре), фиг. 1. 

Полуотвореният тип на изпълнение на плазмотрона, [5], 
позволява да се работи при значително по-малък дебит на 
потока от хелий в сравнение със струйната (джет-) плазмена 
система с радиочестотен (RF- ) разряд в хелий при атмос-
ферно налягане, [8]. 

Плоско-паралелната двуелектродна (диодна) система 
включва една единствена стъклена бариера DB с дебелина 
3 mm, изработена от алкално стъкло, която контактува ди-
ректно с разряда и носи върху външната си повърхност ви-
соковолтовия електрод HVE, представляващ залепено плътно 
към нея алуминиево фолио. Електродната система се захран-
ва с променливо напрежение - до 30 kV (RMS), с промишле-
на честота (50 Hz). 

На фиг. 3 са дадени термограми, които показват разпре-
делението на температурното поле в обема на плазмотрона 
при три от най-често използваните операционни режими на 
AP-DBD. Максималните температури в обема на плазмотро-
на не надвишават 32 0С, като хелият постъпва в зоната на 
разряда с температура около 24,5 0С при температура на 
околния въздух около 19 0С. Стъклената бариера отразява от 
повърхността си корпуса с намиращия се вътре заземен елек-
трод GE, както и самия AP-DBD, който гори между стъкле-
ната бариера DB и електрода GE. 

Таблица 2.  
Напрежения на горене Ubr, основни (Bi, Ai) и критични 

параметри - по напрежение (Ucr,i; i = 0, 1, 2...) и по разрядeн 
ток (Icr,i, i = 0, 1, 2,...), на AP-DBD в хелий при големи работ-
ни междини d. 

Много добре се вижда по-интензивното загряване на за-
земения електрод, но въпреки това температурата му не над-
вишава 27,5 0С. Неговото отражение върху стъклената бари-
ера не позволява да се „види” загряването на долния елект-
род HVE, който се намира в по-добро топлинно състояние от 
горния заземен електрод GE, фиг. 1 и 3. 

4. Външна статична характеристика 
Външната статична характеристика на AP-DBD във въз-

дух за всеки от операционните режими може да бъде предс-
тавена чрез линейна зависимост на средната стойност на 
тока IAVG (или на плътността на тока JAVG) от ефективната 
стойност на приложеното върху електродната система на-
прежение URMS, или като цяло тя може да се представи с 
начупен полигон от прави линии, [6]. 

Външната статична характеристика на AP-DBD в хелий 
има същия вид и може да бъде представена като цяло по 
същия начин, както при AP-DBD във въздух, което показва, 
че характерният белег на бариерните разряди се наблюдава и 
при горенето му в хелий – всеки операционен режим се ха-
рактеризира с постоянна стойност на напрежението на горе-
не Ubr,i (i = 1, 2, ...). Критичното напрежение Ucr,i (i = 0, 1, 2, 
...), което характеризира или запалването на бариерния раз-
ряд (Ucr,0), или прехода от един към друг операционен режим 
(Ucr, i, i = 1, 2, 3,...), винаги е по-голямо от съответстващото 
му напрежение на горене Ubr,i, табл. 1 и 2, фиг. 4. 

Работна междина d = 3 mm 
B0 = 12,534 A/kV A0 = 0 A R2 = 0,9999 
B1 = 19,67671 A/kV A1 = -11,5663 A R2 = 0,9651 
B2 = 183,0744 A/kV A2 = -869,551 A R2 = 0,9985 
Ucr,0 = 1,619 kV Icr,0 = 20, 289 A  
Ucr,1 = 5,251 kV Icr,1 = 91,766 A  
Ubr,1 = 0,588 kV Ubr,2 = 4,750 kV  

Работна междина d = 6 mm 
B0 = 6,6166 A/kV A0 = 0 A R2 = 0,9998 
B1 = 34,28571 A/kV A1 = -68,5714 A R2 = 0,9527 
B2 = 174,0602 A/kV A2 = -906,113 A R2 = 0,9991 
Ucr,0 = 2,478 kV Icr,0 = 16,398 A  
Ucr,1 = 5,992 kV Icr,1 = 136,8717 A  
Ubr,1 = 2,00 kV Ubr,2 = 5,206 kV  

Работна междина d = 9 mm 
B0 = 11,261 A/kV A0 = 0 A R2 = 0,9999 
B1 = 28,27866 A/kV A1 = -37,2276 A R2 = 0,9493 
B2 = 156,11 A/kV A2 = -793,1 A R2 = 0,9996 
B3 = 222,89 A/kV A3 = -1804,8 A R2 = 0,9980 
Ucr,0 = 2,188 kV Icr,0 = 24,636 A  
Ucr,1 = 5,913 kV Icr,1 = 129,985 A  
Ucr,2 = 15,149 kV Icr,2 = 1571,927 A  
Ubr,1 = 1,316 kV Ubr,2 = 5,080 kV  
Ubr,3 = 8,097 kV   

Работна междина d = 12 mm 
B0 = 7,003 A/kV A0 = 0 A R2 = 0,9999 
B1 = 38,54545 A/kV A1 = -77,8182 A R2 = 0,9660 
B2 = 144,6004 A/kV A2 = -755,297 A R2 = 0,9997 
B3 = 200,2087 A/kV A3 = -1615,45A R2 = 0,9992 
Ucr,0 = 2,467kV Icr,0 = 17,277 A  
Ucr,1 = 6,388 kV Icr,1 = 168,41 A  
Ucr,2 = 15,468 kV Icr,2 = 1481,392 A  
Ubr,1 = 2,019 kV Ubr,2 = 5,223 kV  
Ubr,3 = 8,069 kV   

Работна междина d = 15 mm 
B0 = 4,1384 A/kV A0 = 0 A R2 = 0,9999 
B1 = 31,92146 A/kV A1 = -96,3636 A R2 = 0,9643 
B2 = 163,0245 A/kV A2 = -876,74061 A R2 = 0,9993 
B3 = 238,6667 A/kV A3 = -2255,5556 A R2 = 0,9992 
Ucr,0 = 3,468 kV Icr,0 = 14,354 A  
Ucr,1 = 5,952 kV Icr,1 = 93,645 A  
Ucr,2 = 18,228 kV Icr,2 = 2094,891 A  
Ubr,1 = 3,019 kV Ubr,2 = 5,378 kV  
Ubr,3 = 9,451 kV   

Работна междина d = 21 mm 
B0 =  14,516 A/kV A0 = 0 A R2 = 0,9999 
B1 = 66,566 A/kV A1 = -379,18 A R2 = 0,9448 
B2 = 139,28 A/kV A2 = -984,86 A R2 = 0,9999 
Ucr,0 = 5,848 kV Icr,0 = 10,087 A  
Ucr,1 = 8,330 kV Icr,1 = 175,290 A  
Ubr,1 = 5,696 kV Ubr,2 = 7,071 kV  
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Фиг. 4. Напрежения на горенe Ubr,i и критични напре-

жения Ucr,i, характеризиращи различните операционни  
режими A, B и C на горене на бариерния разряд в хелий при 
атмосферно налягане и стайна температура. 

Най-голяма разлика (Ucr,i – Ubr,i) се наблюдава при прехо-
да към третия (C) операционен режим на горене на AP-DBD 
в хелий, като нарастването на размера на работната междина 
d води до едно слабо нарастване и на двете напрежения - 
напрежението на горене Ubr,i и съответстващото му критично 
напрежение Ucr,i, фиг. 4. 

Отклонението на разрядната плазма на AP-DBD от ло-
калното термодинамично равновесие (LTE) се оценява чрез 
относителната разлика в температурите на тежката Tg и на 
леката Te компонента на плазмата по критерия на Finkelnburg 
и Maecker (1956), като при постоянно налягане 
(p = p0 = const) и постоянна температура (T = T0 = const) той 
се определя от следния израз, [7, 9]: 
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или приведеният интензитет на електрическото поле 
(Е/n) определя степента на неравновесност на разряда. 

 
Фиг. 5. Външна статична характеристика на плазмот-

рона „плътност на разрядния ток JAVG – размер на работна-
та междина d” при напрежения URMS до 6 kV (експери-
мент). 

Приведеният интензитет Е/n, характеризиращ ударната 
йонизация при AP-DBD в хелий, има ниска стойност - така 
например, при интензитет на електрическото поле близък до 
електрическата якост на хелия - 3 kV/cm (Up = US = 3 kV, 
d = 1 cm), и концентрация на частиците n = 2.5 1019 cm-3 (p0 = 
1,01.105 Pa), приведеният интензитет е 1,2.10-16 V.cm2, докато 
за въздух при интензитет на електрическото поле 30 kV/cm, 
приведеният интензитет е десет пъти по-голям. 

Хелият намалява неравновесността на AP-DBD, което оз-
начава, че ударното взаимодействие между леката и тежката 
компонента на плазмата се подобрява и „прегряването” на 
електроните намалява и то в значителна степен. От техноло-
гична гледна точка, това означава, че трябва да се очакват 
следните предимства на AP-DBD: по-голямата степен на 
йонизация, по-големите плътности на тока и активна мощ-
ност на разряда, което ще определи по-голяма интензивност 
на плазмено-химичните промени в хелиевата плазма. 

От друга страна, обаче, намаленото прегряване и темпе-
ратура на електроните (Те) увеличава неравновесността на 
хелиевата плазма, което компенсира в известна степен посо-
чения по-горе ефект, уравн. 1. 

Сечението на ударно взаимодействие на електрона е с 
хелия е едно от най-малките, тъй като диаметърът на хелие-
вия атом е по-голям само от диаметъра на водородния атом 
(диаметърът на водородната молекула обаче е по-голям). 
Това компенсира също така в определена степен намалява-
нето на неравновесността на хелиевата плазма. Крайният 
резултат, обаче, е хелиева плазма, която в сравнение с 
въздушната плазма е със значително по-ниска степен на не-
равновесност. 

 
Фиг. 6. Външна статична характеристика на плазмот-

рона „плътност на разрядния ток JAVG – размер на работ-
ната междина d” при напрежения URMS от 7 до 21 kV (екс-
перимент). 

Всички параметри на операционните режими на външна-
та статична характеристика, както и критичните параметри 
на запалване и преход от един към друг операционен режим 
на AP-DBD в хелий са дадени в табл. 1 и 2. 

Трябва да се отбележи, обаче, че точното място на пре-
ходите не може да бъде определено директно от външната 
статична характеристика. Праговият характер (по напреже-
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ние) на този преход не позволява той да бъде дефиниран чрез 
разрядния ток, респективно чрез плътността на тока. Ако при 
електролиза, процесът (на окисление и редукция) остава 
непрекъснат и анодното или катодното поведение може да се 
следи чрез тока, то при електрическите разряди с ясно изяве-
ни прагови процеси (по напрежение) изменението на актив-
ната мощност остава единственото средство за интегрално 
следене на плазмено-химичните промени в обема или върху 
повърхността.  

Критичното напрежение на запалване Ucr,0 на AP-DBD, 
обаче, може да бъде определено по външната статична ха-
рактеристика, тъй като преходът е от режим с капацитивен 
характер на тока към преход с капацитивно-активен характер 
на тока. При преходите от един към друг операционен режим 
се наблюдава отместване на критичното напрежение по 
мощност към по-големи стойности на напрежението, 
Ucr,p > Ucr. Следователно мястото на тези преходи по напре-
женовата скала може да бъде определено точно само след 
построяване на технологичната характеристика “активна 
мощност или плътност на активната мощност – ефективна 
стойност на напрежението”. 

5. Стадии на горене на хелиевия разряд 
Семейството от външни статични характеристики, полу-

чени при изменение на размера d на работната междина, 
позволява да бъде построено ново семейство от характери-
стики “плътност на тока JAVG – размер на работната междина 
d” при постоянна стойност на приложеното върху електро-
дите напрежение, фиг. 5, 6 и 7. 

 
Фиг. 7. Външна характеристика на плазмотрона „плът-

ност на разрядния ток JAVG – размер на работната межди-
на d” при напрежения URMS  от 21 до 30 kV (екстраполация). 

Промяната на размера на работната междина d, при пос-
тоянно налягане (p = p0 = const), нарушава условията за по-
добие на електрическите разряди при едно и също напреже-
ние: (U1 = U2 = U) - p1 d1 = p2 d2 = a = const, където a е ма-
щабът на подобие: 

1
2

1
2

2
1

E
E

p
p

d
da  . 

 
(2) 

При тези условия, различните стадии (механизми) на 
развитие на AP-DBD в хелий се проявяват под формата на 
характерни максимуми, фиг. 5, 6 и 7. 

На фиг. 5 и 6 са представени семейства от характеристи-
ки, построени по известен начин, [6], от експериментално 
получените външни статични характеристики, а на фиг. 7 – 
семейство от “прогнозни” характеристики, получени по 
същия начин, но вън от областта на експеримента. 

На фиг. 8 е представено, за сравнение, семейство от ана-
логични характеристики, но за AP-DBD във въздух. 

 
Фиг. 8. Изменение на плътността на разрядния ток JAVG 

от изменението на работната междина d на плоско-
паралелна двуелектродна система при различно напрежение 
URMS, което разкрива области на изразен максимум A, B и C, 
отговарящи на различен механизъм на горене на бариерния 
разряд във въздух при атмосферно налягане. 

Сравнението между двата изследвани AP-DBD, във въз-
дух и хелий, позволяват да се направят следните основни 
изводи, фиг. 5, 6 и 8: 

- разрядът в хелий е с значително по-голяма интензив-
ност по ток IAVG, респективно по плътност на тока JAVG – 
повече от три пъти; 

- представени са основните форми (етапи, стадии) в раз-
витието на AP-DBD – лавинния (характерния максимум А), 
стадия на катодно насочени стримери или на отрицателните 
стримери (В) и стадия на анодно насочени стримери или на 
положителните стримери (С); 

- трите форми в развитието на хелиевия AP-DBD се проя-
вяват напълно при напрежения над URMS = 2 kV (Up = 
2,82 kV), докато при AP-DBD във въздух това може да се 
наблюдава при напрежения над URMS = 16 kV; 

- трите форми (A, B иC) на AP-DBD в хелий се проявяват 
напълно при работни междини над 15 mm, докато във въздух 
това става над 12 mm, – трите форми, обаче, имат почти ед-
наква интензивност по ток (плътност на тока), докато при 
AP-DBD във въздух това далече не е така. 

Точното място на формите (максимумите) по скалата на 
размера на работната междина d може да се разкрие едва 
след построяване на съответното семейство от технологични 
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характеристики. Ето защо, на този етап, анализът се ограни-
чава до вида и броя на тези максимуми. 

Заключение 
Създадена е полуотворена плазмена система, наречена 

плазмотрон за студена плазма с директно действие, която 
може да работи с хелий, въздух и други газове.  

Плазмотронът се състои от две части: горната, представ-
лява изолиран високоволтов електрод, върху чиято по-
върхност е разположена диелектрична бариера; долната, 
представлява камбановиден корпус със заземен метален 
електрод (с или без диелектрична бариера). Двете части мо-
гат да се движат неограничено една спрямо друга в работна-
та равнина. Демонстрирана е равнинна система, но същата 
идея може да се приложи за цилиндрична електродна систе-
ма. Голямото предимство на създадения плазмотрон е 
възможността да се обработват широкоплощни материали - 
полимерни фолиа и листове, текстил, кожи, картон, велпапе, 
хартия, шперплат. 

Създаденият плазмотрон е от особено значение при рабо-
та с газове, които са по-леки от въздуха (хелий), тъй като 
изолационният камбановиден корпус позволява на газа да 
запълни бързо предоставения му обем, изгонвайки въздуха. 
Чрез непрекъснатото подаване на хелия под налягане (1 atm) 
тази среда може да се поддържа дълго време, като смесване-
то на хелия с въздуха се премества на изхода от корпуса на 
плазмотрона. В сравнение с отворените струйни плазмени 
системи, [8], разходът на хелий е значително намален. Естес-
твено е да се предполага частичното смесване на хелия с 
въздуха, но чрез увеличаване на дебита това влияние може 
да се ограничи в значителна степен. 

Бариерният разряд в хелий при атмосферно налягане но-
си следните основни предимства спрямо същия разряд във 
въздух: 

1) AP-DBD в хелий носи характерния белег на всички ба-
риерни разряди – разрядът гори при постоянно напрежение 
на горене, което е различно за различните операционни ре-
жими – напрежението на горене нараства бавно с нараства-
нето на размера на работната (разрядната) междина; 

2) всички операционни режими на AP-DBD в хелий се 
характеризират с линейна зависимост (висок коефициент на 
линейна корелация – почти функционална характеристика!) 
между средната стойност на разрядния ток (измерва се инст-
рументално) и ефективната стойност на приложеното напре-
жение (измерва се също така инструментално); 

3) външната статична характеристика на AP-DBD в хелий 
може да бъде моделирана с достатъчна точност чрез начупен 
полигон, който представя всички операционни режими и 
предразрядния стадий на AP-DBD; 

4) външната статична характеристика на AP-DBD в хелий 
позволява точно да се определи напрежението на запалване 
на разряда, но не позволява да се определят точно критични-
те напрежения на преходите от един към друг операционен 
режим – това може да стане единствено чрез технологичната 
характеристика на разряда „активна мощност, повърхностна 
или обемна плътност на активната мощност – ефективна 
стойност на приложеното върху електродите напрежение”; 

5) приемането на критичното напрежение по ток като 
индикатор на прехода от един към друг операционен режим 
води до пропадания в технологичната характеристика, които 
нямат физическо основание, критичното напрежение по ак-
тивна мощност е определящо за мястото на този преход; 

6) AP-DBD в хелий се характеризира с по-ниска степен 
на неравновесност от аналогичния разряд във въздух , съг-
ласно критерия на Finkelnburg и Maecker, което означава, че 
повишената интензивност на разряда се съпътства от произ-
веждането на електрони с по-ниска температура (по-ниско 
прегряване) и енергия – може да се окаже, че плазмено-

химичната ефективност на разряда е по-ниска въпреки по-
вишената му интензивност; 

7) AP-DBD в хелий осигурява значително по-голяма ин-
тензивност на елементарните процеси в обема и върху по-
върхността, включително и на тези, които осигуряват плаз-
мено-химичното обработване – плътността на тока може да 
нарасне при съпоставими условия повече от три пъти; 

8) AP-DBD в хелий осигурява една и съща плътност на 
разрядния ток при значително по-ниски напрежения; 

9) създаден е хелиев плазмотрон с директно действие за 
производство на технологична студена плазма при атмос-
ферно налягане, който може да намери приложение, както в 
технологични линии, така и извън тях, при ръчен или авто-
матичен режим на управление. 

Благодарности 
Тази работа е реализирана при изключителната финансо-

ва подкрепа на Националния фонд за научни изследвания 
към Министерството на образованието, младежта и науката 
чрез изследователския проект ВУ-ТН 2005/2006. 

Литература 
[1] Kogelschatz, U. Filamentary patterned, and Diffuse Bar-

rier Discharges. IEEE Transaction on Plasma Science, 2002, 
vol.: 30, Issue: 4, pp. 14001408. 

[2] Golubovskii, Y., V. Maiorov, J. Behnke1, J. F. Behnke1. 
Influence of Elementary Processes Over an Homogeneous Bar-
rier Discharge in Helium. Journal of Physics D: Applied Physics, 
2003, Vol.: 36, No 1, pp. 39 44. 

[3] Tepper J., M. Lindmayer. Investigations on two Different 
Kinds of Homogeneous Barrier Discharges at Atmospheric 
Pressure. HAKONE VII International Symposium on High 
Pressure, Low Temperature Plasma Chemistry, Greifswald, 
Germany, September 10– 13, 2000, 16. 

[4] Wagnera, H.-E, R. Brandenburga, K. Kozlov, A. 
Sonnenfeldc, P. Michela, J. F. Behnke. The barrier discharge: 
basic properties and applications to surface treatment. Vacuum, 
2003, Vol.: 71, pp. 417436.  

[5] Динев, П. Индустриални плазмени повърхностни про-
цеси при атмосферно налягане. Х. Международна научно-
техническа конференция по авангардни материали и обра-
ботки „АМО ‘10”, 2729 юни, 2010, Варна, България. Сбор-
ник с резюмета, 2010, стр. 104105. Сборник с доклади, Со-
фия, Издателска къща „Св. Иван Рилски”, 2010, стр. 182 
190. 

[6] Динев, П., Д. Господинова, М. Шопов. Плазмени тех-
нологии. – Ръководство за лабораторни упражнения. София, 
Авангард-Прима, 2008. 

[7] Динев, П., Д. Господинова. Технологична характерис- 
тика на магнитно стимулиран бариерен разряд. Междуна-
родно виртуално списание за наука, техника и иновации за 
индустрията „Машини, технологии, материали”, 2010, годи-
на ІV, бр. 45, стр. 3944. 

[8] Babayan, S., R. Hicks, and G. Selwyn. Deposition of 
Coatings Using an Atmospheric Pressure Plasma Jet. U.S. Patent 
6 194 035 B1, Issued February 27, 2001. 

[9] Becker, K., U. Kögelschatz, K. Schoenbach, R. Barker 
(Eds). Non-equilibrium Air Plasmas at Atmospheric Pressure. 
Bristol and Philadelphia: Institute of Physics Publishing, 2005. 

SCIENTIFIC PROCEEDINGS VIII INTERNATIONAL CONGRESS "MACHINES, TECHNOLОGIES, MATERIALS" 2011 PRINT ISSN 1310-3946

YEAR XIX, VOLUME 1, P.P. 120-125 (2011)125




