
Abstract

,"

The thesis and attached papers deal with some aspects of numerical modeling of plasma
jet generated by plasma torch and also with numerical modeling of processes in thennal plasma
reactor. All tlows are considered to be turbulent in all simulations except for special cases. First
part of the thesis is dedicated to short introduction to the topic and to description of turbulent
physical models that are used later in all next simulations. Second part is dedicated to description
of physical experiment itself and to results that were obtained from numerical simulations. More
details are given in following papers that concem 2D and 3D simulations of mixing of steam
plasma jet with steam atmosphere, with nitrogen and simulation of gasification of wooden
particles by steam plasma jet in thennal plasma reactor. Standard, RNG and realizable k-E
models, and standard k-O)model were used for most of the simulations. Steam plasma and
nitrogen transport and thennodynamic coefficients used in the computations were detennined
under the assumption of existence of LTE. Results for temperature, velocity and density
distributions are discussed in each modeling and presented as images obtained from the FLUENT
code, for currently used reactor geometry setup and plasma jet characteristics. Centerline
temperature of steam plasma jet at the reactor input wasapproximately 23 000 K and mean
intlow plasma velocity was approximately 2600 mis in all simulations. The modelling simulates
conditions in experimental reactor for biomass gasification in preheating phase and also during
full experiments of gasificatión.

Abstrakt

Práce a priložené clánky jsou venovány nekterým aspektum numerického modelování
proudu plazmatu vytváreného plazmovým horákem a také numerickému modelování procesu
v tennickém -plazmovém reaktoru. Všechny proudy jsou považovány až na výjimky za
turbulentní. První cást práceje venována krátkému úvodu do problematikya popisu turbulentních
fyzikálních modelu použitých v následujících simulacích. Druhá cást je venována popisu
fyzikálního experimentu a výsledkum, které byly získány z numerických simulací. Ve zmínených
cláncích jsou uvedeny podrobnejší údaje, které se týkají dvourozmemých a trírozmemých
numerických simulací smešování proudu vodního plazmatu s vodní atmosférou, s dusíkovou
atmosférou a simulací zplynování drevených cástic prostrednictvím proudu plazmatu
generovaného z vody. Pro uvedené simulace byly vetšinou použity standardní, RNG a
realizovatelné k-E modely a standardní k-O)model. Transportní a tennodynamické vlastnosti
vodního plazmatu a dusíku byly urceny na základe predpokladu platnosti lokální tennodynamické
rovnováhy. Zmínené simulace pro soucasnou konfiguraci reaktoru a soucasne používané
charakteristikyproudu plazmatujsou v clánku vyhodnoceny a výsledky z nich jsou prezentovány
v grafické forme získané z programu FLUENT. Ve všech simulacích byla teplota na ose proudu
vodního plazmatu na vstupu do reaktoru približne 23 000 K a strední rychlost pritékajícího
plazmatu byla približne 2600 mis. Numerické simulace popsané podrobneji v cláncích
napodobují podmínky v experimentálnímreaktoru urceném pro gasifikaci biomasy v prubehu tzv.
zahrívací fáze a taky v prubehu samotnéhozplynování biomasy.
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