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ÚVOD
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE S VYUŽITÍM HUSTÉHO A
ÍDKÉHO PLAZMATU
NA NO- DU ST FU SI ON – DOSU D NED OT E NÝ OBNOV IT EL NÝ ZD ROJ
ENERGIE ZLEPŠUJÍCÍ KVALITU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ

Existuje n kolik vynález (vhodných pro rozdílné ú ely), p ipravených k dalšímu rozvoji.
Fyzikální podstata je u všech za ízení stejná, jen jejich technická realizace je rozdílná.
Spole ným rysem všech t chto za ízení je, že zlepšují kvalitu životního prost edí díky
novému, dosud nevyužívanému, zdroji obnovitelné energie. Základní proces lze
zú astn ným stranám demonstrovat

I. Vysokoteplotní plazma
V tšina našich zkušeností byla získána plazmatickým procesem v atmosférického
tlaku, vyvolaným mikrovlnami. Nejvyšší pr rná teplota uvnit rezonátoru je asi 2000 3000 °, a to je asi 1200 ° C na st nádoby obsahující plazmu. Výstupní teplota plynu
odcházejícího ze za ízení je asi 600 °C v závislosti na n kolika parametrech.

Možné využití v praxi:
a) Rozklad chemických vazeb
Hustý, chladný CO2 rozložený na istý uhlík a O2 .. Energetická bilance je velmi p íznivá: 1
kWh elektrické energie rozloží 3 kg CO2, což je asi 28 krát více CO2, než by tomu bylo p i
energetické rovnováze. P ebytek energie pochází z jaderných proces doposud neznámých,
které nejsou radioaktivní a snadno se ovládají.
b) Rozklad sm si CO2 + H2O
Stejný proces rozloží také vazby molekul H2O - až na prahovou hodnotu hmotneho toku.
Sm s získaná po rozd lení procesu je ho lavá, proto m že být spálena ve spalovacím motoru
a to i v uzav eném cyklu. Tudíž výsledkem m že být pro prost edí istá hnací síla. Základní
postup byl úsp šn testován, ale další výzkum a vývoj je nezbytný pro kone né uvedení
výrobku na trh. Rozkladné Za ízení samo o sob je malý (50 cm x 50 cm x 30 cm), lehký
(cca 10 kg) a levné masové produkce (materiál a mzdové náklady cca $ 300)
V první fázi rozvoje vyžaduje asi 8 v dc po dobu dvou let, a malou laborato .
c) Dekontaminace nebezpe ného chemického odpadu.
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S pomocí tepla vysokoteplotního procesu m že být každý neho lavý chemický kal i
nebezpe ný toxický vedlejší produkt spálen a zredukován na základní složky, na roztavenou
sklovitou látku. Jedná se o bezpe né uložení nebo eventuelní znovu využití, je-li to
ekonomické.
d) K dispozici je verze výše popsaného procesu, kdy jsou transformována jádra
nebezpe ných látek. Úsp šn jsme testovali tento proces - opakovan . Nap íklad jsme
naším plazmovým procesem zpracovávali toxický ervený kal, vedlejší produkt p i výrob
hliníku. Výsledek jasn prokázal významné zm ny ve struktu e p vodn toxického
vedlejšího produktu. Pom r m di, palladium a dalších cenných materiál , se výrazn zvýšil
(viz p iložený testovací výsledky).
e) Vysokoteplotní (600 ° C) výroba tepla
Tento zp sob výroby tepla má n kolik možných aplikací. Jako levný a nezne iš ujících zdroj
tepla, nabízí n kolik užite ných aplikací pro chemický pr mysl - nap íklad p i výrob hnojiv
nebo krakování t žkých ropných deht . K dispozici je velké množství ropných píse ných
ložisek na celém sv . Jejich využití je problematické kv li drahému (tepleln ízenému)
žebnému procesu ropného dehtu (asfalt). Teplo z naší levné plazmy m že tento proces
zlevnit a u init ekologicky šetrným.
Tento vysokoteplotní proces u iní odsolování vody nebo zpracování odpadních vod
ekonomicky sch dn jší.
ást tepla z tohoto procesu m že být také použita ve vn jších spalovací motorech typu
Stirling, který m že pohán t elektrické generátory.
f) Výroba elektrické energie
Je možné vyráb t elektrickou energii p ímo plazmovou oscilací ve speciálních nízkotlakých
potrubích pomocí lad ných rezonan ních oscilací. To by bylo znovuoživením metody,
kterou propagoval Nikola Tesla. To je nejmén prozkoumané použití. Vyžadovalo by
kolik desítek kreativních v dc k oživení této metody.
V dlouhodobém horizontu by malé, 1 - 2 kW tepla a elektrické energie bylo možno
vyráb t tímto zp sobem. Nicmén , jednodrátová Teslova technologie je klí ovým prvkem, a
proto použití této metody není jednoduché.
II. Nízkoteplotní, ídké plazma
Na základ stejného efektu byla asi p ed 15 lety vytvo ena jednodušší technická konfigurace.
Výstupní teplota je omezena na 200 až 300 ° C, jež je vhodná pro domácí vytáp ní (5 - 10 kW jednotky)
nebo ke chlazení s p ipojením absorp ního chladi e nebo pro malá odsolovací za ízení. Tento proces však není
vhodný pro externí spalovací motory.

Ke spušt ní výrobního za ízení na 5 - 10 kW tepla, musí být p ístroj dopl ován jednou
za rok malým množstvím levného vodíku. Je to bezpe ný, tichý a automatizovaný proces
napájený z obnovitelných zdroj . Malé množství vodíku je k dispozici všude.
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PATENTOVÁ OCHRANA
Existují dva patenty týkající se výše uvedených oblastí, které byly podány v poslední
dob , jeden pro vysokoteplotní a druhý pro nízkoteplotní aplikace.
Další patenty budou podány b hem roku, aby z eteln odd lily jednotlivé aplikace.

FYZIKÁLNÍ PODSTATA VYNÁLEZ

Všechny výše uvedené aplikace mají spole ný základ. Tento jev nespadá ani pod horkou
ani pod studenou fúzi. Nemá dosud žádný název. Jakkoli to m že znít neuv iteln , tento
druh nízkoenergetických jaderných reakcí je sou ástí biologických proces . (Dva ruští v dci,
V.I. Visockij a A.A. Kornilov tomuto tématu v novali monografii.) Tento nízkoenergetický,
"mírový", neradioaktivní jaderný proces probíhá jak u jednobun ných forem života, tak u
primát , ale p esto je jen z ídka uznáván.
Relativn skromné investice je zapot ebí k dalšímu studiu, vývoji t chto proces a výrob
za ízení. Pr
rná vysokoškolská fyzikální laborato s pr
rným vybavením je vhodná pro
výzkum a vývoj tohoto procesu. Podobn i výroba je pom rn nenáro ná. Všechny díly jsou
snadno dostupné od n kolika dodavatel , s výjimkou žáruvzdorného k emene nebo
keramického rezonátoru.
V tšina zemí by byla schopna masové produkce t chto za ízení, protože žádné zvláštní
schopnosti nevyžaduje. Pr
rná, st edn mechanizovaná firma vyráb jící elektroniku by
mohla tato za ízení vyráb t.

Nicmén , výzkum a vývoj této technologie si žádá p ístup s otev enou myslí.
George Egely, PhD

