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Щорічно у всьому світі, а також і в Україні мільярди тонн твердих, пастоподібних, 
рідких, газоподібних відходів надходить в біосферу, наносячи тим самим невиправну втрату 
як живій, так і неживій природі. У глобальних масштабах змінюється кругообіг води і 
газовий баланс в атмосфері. Небезпечні речовини впливають на живі організми зокрема на 
генетичному рівні, що призводить до ураження цілого ряду поколінь організмів. Незважаючи 
на велику кількість досліджень в області екологічно чистого виробництва, проблема 
утилізації і переробки промислових відходів є надзвичайно важливою і актуальною. 
Важливо, що відходи мають істотний потенціал як поновлювані джерела енергії. 

Розвиток в Україні енергетики, заснованої на використанні поновлюваних джерел 
енергії, стимулюється дефіцитом традиційних паливно-енергетичних ресурсів і рухом в 
захист екології. Наявність промислової бази, придатної для виробництва практично всіх 
видів обладнання для нетрадиційної енергетики, робить рішення цієї задачі реальною. 
Останнім часом в світі зростає інтерес до створення на базі плазмових процесів нових 
екологічно безпечних технологій. Про це свідчить бурхливе зростання наукових і патентних 
публікацій в даній області.  

Пошук нових видів палив, зокрема отримання яких суміщене з утилізацією відходів, 
останніми роками привертає все більшу увагу вчених і спеціалістів у всьому світі. Має 
оригінальне рішення проблема перетворення рідких органічних відходів в енергію з 
використанням плазмової технології. Плазма є унікальним джерелом хіміко-термічної 
обробки матеріалів завдяки інтенсифікації плазмохімічних перетворень: високою 
концентрацією енергії в одиниці об'єму, радіаційними, акустичними і електромагнітними 
діями. При синтезі нових чистих енергій і палив слід забезпечити дотримання наступним 
вимогам: не створювати проблем із забрудненням навколишнього середовища; бути 
прийнятними для використання в двигунах внутрішнього згорання; бути конкуренто 
спроможними з доступними на ринку природними паливами. 

У розвиток цих ідей д-р Ругерро Марія Сантіллі 1998 р. побудував реактор 
PlasmaArcFlowTMRecyclers – пристрій для виробництва принципово нового газоподібного 
палива «magnegas». Такий газ утворюється в умовах дуже інтенсивних магнітних полів в 
електричній дузі, зануреній в рідку сировину, що переробляється. Практично важливий з 
погляду енергетики аспект винаходу Сантіллі полягає в тому, що за певних умов групи 
атомів можуть утворювати не молекулярні комплекси – "магнекулы". Енергії зв'язків в 
подібних комплексах можуть істотно перевищувати відповідні величини для звичайних 
молекул, тому теплотворна здатність магнегаза вища, ніж у звичайного синтез газа 
аналогічного хімічного складу. «Магнекули» стійкі за звичайних умов, так що для зберігання 
газу не вимагається яких-небудь особливих умов, в порівнянні з природним газом. Більш 
того, магнегаз легше за повітря і не спалахує від удару, що робить його ще привабливішим з 
погляду безпеки. За даними агенції охорони навколишнього середовища (США) при 
використанні цього газу питомий викид забруднюючих речовин в 5 разів менше в порівнянні 
з вихлопами двигунів, що працюють на чистому високооктановому бензині, і в 50 разів 
менше в порівнянні з викидами двигунів, що працюють на природному газі.  

В роботі розглядається розроблена лабораторна установка плазмової дугової 
переробки рідких відходів (рис.1). Установка включає плазмохімічний реактор модульного 
типу для отримання синтез газа (магнегаза з покращуваними властивостями. Реактор 
заповнюється рідиною, яку слід переробити в горючий газ. Рідина за допомогою 
циркуляційного насоса прокачується через електричний розряд постійного струму. 
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Електроди (рухомий і нерухомий), між якими горить дуговий розряд, знаходяться всередині 
реактора (занурені в рідину). Електроживлення дуги здійснюється від випрямляча 
зварювального універсального (ВДУ-1202) . Газ в пузирях спливає на поверхню, очищається 
від водяної пари , охолоджується в теплообміннику і надходить в ресивер. Далі насосами 
закачується в балони. 

  
Рис.1. Лабораторна установка 

У схемі контролюються температура 
і рівень рідини в реакторі, температура газу 
в теплообміннику, а також параметри схеми 
електроживлення. Кількість виробленого 
газу фіксує газовий лічильник.  

В якості сировини для установки 
можна використовувати рідкі відходи на 
основі нафти (автомобільні рідкі відходи, 
сільськогосподарські відходи нафти, від-
ходи масла для смажіння з ресторанів 
швидкого живлення McDonald’s, відпрацьо-
ване масло кораблів, сиру нафту та інше), і 
відходи на основі води (міські, сільськогос-
подарські стічні води або шлам, води з во-
доймищ або відстійників і тому подібне), в 
співвідношенні один об'єм нафтових відхо-
дів до двох об'ємів відходів на основі води.  

Можливість застосування стічних 
вод пояснюється стерилізуючою дією висо-
котемпературної електричної дуги, силь-
ного електричного струму, магнітного поля 
і інтенсивного ультрафіолетового випромі-
нювання. Теплотворна здатність магнегаза  

залежить від сировини, з якої він вироблений, – чим більше насиченість стоків 
вуглеводнями, тим вона вища. Так, з суміші антифризу і органічних стоків вона складає 
близько 7700 ккал/м3, з суміші нафтопродуктів з водою – 8900 ккал/м3.  

Аналіз компонентів складу газової суміші (табл. 1), отриманої на лабораторній установці 
(рис.1) з рідких органічних відходів, виконали на газовому хроматографі 6890 N фірми Agilent. 

Таблиця 1 – Склад отриманої газової суміші  

Компо- 
ненти 

H2 CH4 CO CO2 C2H4 C2H2 C2H6 H2S C3H6 iC4H10 nC4H10 H2O 

%, 
об'ємні 49,89 1,99 35,25 2,52 3,37 3,92 0,13 0,13 0,45 0,20 0,23 1,92 

Виконані випробування роботи електростанції Genpower generator GSM800 
потужністю 6 кВт (що працює від бензинового двигуна внутрішнього згорання, який 
модернізовано для роботи на природному газі) на синтез газі (табл.1), виробленому на 
лабораторній установці. Параметри роботи лабораторної установки: струм дуги 80 А, 
напруга на дузі 35 В, робоче середовище – суміш води з відпрацьованим мастилом в 
пропорції 2/1. Зафіксована стійка робота електростанції у всьому діапазоні робочих 
параметрів, що вказує на високу якість отриманого синтез газу. 

Поєднання технології газифікації органічних відходів і синтезу Фішера-Тропша – це 
багатообіцяючий спосіб виробництва поновлюваного або «зеленого» автомобільного палива. 

Таким чином, технологія отримання синтетичного газа з органічних відходів 
позиціонується як спосіб вигідної утилізації промислових і господарських відходів з 
отриманням нового палива. 
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