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ABSTRAKT
Zdroj termického plazmatu s vodou stabilizovaným stejnosměrným obloukem (plazmatron)
byl využit jako zdroj energie v reaktoru pro zplyňování biomasy a dále pro rozklad
organických látek rozpuštěných ve vodním okruhu, který zajišťuje stabilizaci oblouku a voda
v něm je tak vystavena intenzivnímu ultrafialovému záření.
Termické plazma se vyznačuje tepelnou rovnováhou mezi elektrony, ionty, atomy a
molekulami a zpravidla i vyššími tlaky než ostatní druhy plazmatu a vzhledem k vysokým
teplotám obsahuje značné množství energie. Toho je využito ve zplyňovacím reaktoru, kde je
vstupní materiál, biomasa, rychle ohřátý na vysoké teploty nad 1000 °C, při kterých dochází
k disociaci vazeb a výrobě tzv. syntézního plynu, což je v ideálním případě směs vodíku a
oxidu uhelnatého. Konvenční zplyňovací reaktory zpravidla operují za nižších teplot a
v syntézním plynu jsou pak obsaženy i vyšší uhlovodíky a dehty a plyn musí být před dalším
využitím upravován.
Zplyňovací experimenty byly provedeny na reaktoru s vnitřním objemem 220 l a příkon
zdroje plazmatu se pohyboval mezi 90 a 140 kW. Jako modelové látky byly použity smrkové
piliny a smrkové pelety. Za těchto parametrů bylo možné úspěšně zplyňovat biomasu
v průtocích až 60 kg/h a produkovat až téměř 3000 l syntézního plynu za minutu. Aby
syntézní plyn neobsahoval pevný uhlík a vyšší uhlovodíky, bylo nutné do procesu přidávat
oxidační media (vodu, oxid uhličitý, kyslík či jejich směsi), která ovlivňovala jeho finální
složení. To velmi dobře korelovalo s vypočteným složením. Syntézní plyn průměrně
obsahoval 45 obj. % vodíku a 48 obj. % oxidu uhelnatého (při zanedbání argonu, který je
přidáván z důvodů kalibrace průtoku), obsah dehtů se pohyboval pod 10 mg/Nm3 a
výhřevnost produkovaného plynu byla zhruba 10 MJ/Nm3.
Čištění vody pomocí plazmatu se řadí mezi pokročilé oxidační postupy. Jako modelové látky
byly vybrány fenol, nikotin a barvivo Orange II. Tyto látky byly rozpuštěny ve vodě, která
tangenciálně obíhá okolo oblouku v těle plazmatronu a dostává se tak do přímého kontaktu
s intenzivním zdrojem dalekého ultrafialového záření, které má pro degradaci modelových
látek dostatečnou energii. Pro degradaci jsou podstatné radikálové reakce probíhající ve vodě.
Experimenty prokázaly úbytky modelových látek při energetické náročnosti v řádu stovek
kWh/m3.
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1. ÚVOD
Zásoby fosilních paliv nejsou neomezené, i když je nutné podotknout, že nové těžební
technologie, nová naleziště a především nové technologie využití obnovitelných zdrojů jejich
vyčerpání stále oddalují. Obnovitelný zdroj energie je označení některých vybraných, na Zemi
přístupných forem energie, získaných primárně především z jaderných přeměn v nitru Slunce.
Dalšími zdroji jsou teplo zemského nitra a setrvačnost soustavy Země-Měsíc. Lidstvo tyto
obnovitelné zdroje čerpá ve formách slunečního záření, větrné energie, vodní energie, energie
přílivu, geotermální energie, biomasy a dalších. Obnovitelný zdroj energie z globálního
hlediska emisemi nepřispívá ke zvyšující se koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře.
Množství produkované biomasy je enormní – 105 miliard tun přepočtených na uhlík ročně a
přibližně půlka je produkována na souši a druhá v oceánech [1]. Díky takovému množství je
biomasa třetím největším zdrojem energie (po uhlí a ropě) na Zemi [2].
Gasifikace biomasy je efektivní možnost jejího zužitkování a využití plazmatu jako externího
zdroje energie pro tento účel vede vzhledem k vysokým reakčním teplotám k produkci
kvalitního syntetického plynu.
I v důsledku nárůstu světové populace je znečištění vody významným problémem. Jeho
monitorování a hledání nových způsobů čistění vody se přikládá velká důležitost. Charakter
látek znečišťujících odpadní vodu se velmi liší a ovlivňuje tak i metodu čištění. Základní
dělení znečišťujících látek je na látky organické/anorganické, rozpuštěné/nerozpuštěné či
biologicky rozložitelné/nerozložitelné, z čehož vyplývají i dosti rozdílné metody pro
stanovení znečištění odpadních vod, jejichž výčet by byl rozsáhlý.
K čištění odpadních vod je využíváno fyzikálních, chemických a biologických procesů a
jejich kombinací, kteréžto jsou stále zkoumány a zdokonalovány.
Možnost úpravy vody, která přímo stabilizuje oblouk, je dosti specifická, neboť voda se zde
dostává do kontaktu s velmi intenzivním zdrojem ultrafialového záření. Z energetického
hlediska je vzhledem k průtokům tato metoda značně náročná, ale přesto si lze představit
oblasti (zvláště nebezpečné odpady (např. toxické či výbušné)), kde by mohla najít uplatnění.
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2. CÍLE PRÁCE
Cílem disertační práce bylo optimalizovat kvalitativní i kvantitativní chemické analýzy
vstupujících látek a produktů vzniklých v obou aplikacích a principiálně ověřit vhodnost
využití daného plazmatronu. V případě gasifikace se jednalo zejména o analýzy výstupního
plynu. U druhé aplikace šlo o analýzy úbytku organických látek rozpuštěných ve vodním
systému stabilizujícím oblouk.
Principiálně vyzkoušet a případně najít limity využití hybridně stabilizovaného oblouku pro
tento účel byla zcela nová idea, která do dnešní doby nebyla aplikována nikde jinde na světě.
Nutno podotknout, že hybridně stabilizovaný oblouk má zcela nestandardní parametry, které
přinášejí řadu výhod a využití (či alespoň prověření) tohoto oblouku pro gasifikaci biomasy se
přímo nabízí.
Předkládaná práce se zabývá využitím hybridně stabilizovaného oblouku pro dva odlišné
účely:


Endotermický rozklad organických materiálů (biomasy) v reaktoru, na který je
připevněno

zařízení

-

plazmatron

(generátor

plazmatu)

s

hybridně

stabilizovaným obloukem vytvářející proud plazmatu o velmi vysoké teplotě,
který přináší energii pro rozklad potřebnou. Smyslem tohoto procesu je
produkce energeticky bohatého výstupního plynu tvořeného především směsí
vodíkem a oxidem uhelnatým. Proto je někdy celý proces nazýván jako
gasifikace.


Rozklad organických ve vodě rozpustných látek rozpuštěných ve vodním
systému stabilizujícím oblouk. Zde dochází k rozkladu rozpuštěných látek
především působením dalekého ultrafialového záření emitovaného vlastním
obloukem o vysoké intenzitě.

3. PLAZMA
Plazma je ionizovaný plyn a sestává se tedy obecně z elektronů, iontů, atomů a molekul, který
vykazuje kvazineutrální chování. Stupeň ionizace v plynech může být vyjádřen

6

Sahovou rovnicí [3]:
𝑛𝑖
𝑛𝑛

~ 2,4 × 1021

𝑇 3/2
𝑛𝑒

−𝑈𝑖

𝑒 𝐾𝑇

(1),

kde ni je hustota iontů, nn je hustota neutrálních částic, ne je hustota elektronů, Ui je ionizační
potenciál, K je Boltzmannova konstanta a T je teplota plazmatu.
Plazma lze dělit podle toho, zda jsou elektrony, ionty a neutrální částice v tepelné rovnováze,
tedy že se všechny částice řídí podle jednoho Maxwellovo–Boltzmannovo rozdělení rychlostí.
Plazma termické je tedy plazma, ve kterém jsou elektrony, ionty a neutrální částice v tepelné
rovnováze a plazma netermické je to, ve kterém v rovnováze nejsou. Velmi obecně lze
generalizovat, že plazma, ve kterém jsou srážky mezi jednotlivými částicemi četné (vyšší
tlak) a jednotlivé složky plazmatu mají vysokou energii, bývá v tepelné rovnováze a nazývá
se termické. Plazma využité pro účely zplyňování i degradaci látek ve vodě rozpuštěných
popsané v této práci je plazma termické, které do procesu přináší velké množství energie při
relativně malé hmotnosti. Plazma lze rozdělit do různých charakteristických skupin podle
hustoty elektronů na objem a energie (či teploty) elektronů (Obr. 1) [4, 5]. Z grafu je patrné,
že termické plazma se vyznačuje vysokou hustotou elektronů, díky níž je tedy možné
dosažení rychlé tepelné rovnováhy všech složek plazmatu.

Obr. 1 Klasifikace plazmatu dle hustoty a energie elektronů
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4. ZDROJE PLAZMATU
Termické plazma využívané pro účely zplyňování je generováno zejména vysokofrekvenční
či běžněji radiofrekvenční indukcí nebo elektrickým obloukem. Generování termického
plazmatu elektrickým obloukem je v oblasti zplyňování běžnější [6] a v drtivé většině
současných aplikací je využit stejnosměrný proud.

4.1 POUŽITÝ PLAZMATRON
Elektrický obloukový výboj stabilizovaný vodním vírem popsali v letech 1922 a 1923
Gerdien a Lotz [7, 8]. Často je proto tento výboj nazýván Gerdienovým obloukem. Pro vodou
stabilizované plazmatrony jsou charakteristické vysoké výkony při velmi malých
hmotnostních průtocích plazmatu ve srovnání s plazmatrony, kde je oblouk stabilizován
pouze proudem plynu. To vede k extrémně vysokým hodnotám energie plazmatu a velmi
vysoké účinnosti využití energie plazmatu pro ohřev látek vnesených do plazmatu.
Na základě kombinace stabilizace oblouku kapalinou a plynem se na Ústavu fyziky plazmatu
AV ČR podařilo vytvořit plazmaztron, který zachovává vysoký tok energie a vysokou
účinnost ohřevu látek, které jsou charakteristické pro vodou stabilizované plazmatrony,
podstatně se však rozšiřuje možnost kontroly kinetické energie plazmatu.
Hybridní plazmatron je tvořen dvěmi stabilizačními komorami v sérii. V katodové části je
oblouk stabilizován proudem plynu (ArC, viz obr. 2), čili katoda (v našem případě
z wolframu) je omývána proudem argonu. Plazma z katodové části vstupuje do druhé
stabilizační komory, kde je sloupec oblouku stabilizován vodním vírem (WC, viz obr. 2).
Vodní vír vzniká v důsledku tangenciálního vstřikování vody ze stěny této stabilizační
komory. Voda je ze stabilizační komory tangenciálně i odváděna. Samotné plazma je tvořeno
argonem a vodou, jež se odpařuje z vnitřní strany vodního víru, ovšem vzhledem k velmi
vysokým teplotám je nutné mluvit spíše o ionizovaném argonu, vodíku a kyslíku. Jestliže je
jako stabilizační plyn použit plyn s nízkou měrnou tepelnou kapacitou, v našem případě
argon, je vliv plynu na energetickou bilanci oblouku malý. Navíc je délka plynem
stabilizované části sloupce oblouku podstatně menší než délka sloupce s vodní stabilizací.
Parametry

hybridně

stabilizovaného

plazmatronu

experimentálních studiích [např. 9, 10].
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byly

publikovány

v mnoha

Obr. 2 Schéma plazmatronu s hybridně stabilizovaným obloukem. ArC: plynem stabilizovaná
část oblouku, WC: vodou stabilizovaná část oblouku
Výhody použitého plazmatronu je nutné popsat v kontextu plánovaného využití. Extrémní
vlastnosti plazmatu přinášejí v oblasti zplyňovacích technologií tyto výhody:
- mnohem vyšší teploty než v konvenčních reaktorech
- vysoká energie, vysoká efektivita přestupu tepla
- redukce časových konstant, vysoké rychlostní konstanty
- redukce objemu reaktoru
- lepší kontrola produkovaných plynů, nízký obsah dehtů a z těchto důvodů
jednodušší příprava produkovaných plynů pro další využití
- produkovaný plyn má vysokou kalorickou hodnotu
- velmi široký okruh teoreticky zplyňovaných látek
Při degradaci látek rozpuštěných ve vodě a proudících v těsné blízkosti oblouku s velmi
vysokou teplotou dochází k tomu, že jsou tyto degradované látky vystaveny účinkům
ultrafialového záření. Uspořádání plazmatronu navíc zajišťuje unikátní dlouhodobé působení
ultrafialového záření na degradované látky, což třeba v případě impulsních laserů možné není.
Záření oblouku má spektrální i spojitý charakter s nejvyšší vyzařovanou intenzitou v oblasti
dalekého ultrafialového záření.
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5. ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY
Zplyňovací proces, ve kterém je dodáváno podstechiometrické množství kyslíku, se nazývá
zplyňování či gasifikaci. Existují různé způsoby gasifikace, respektive různé způsoby dodání
energie pro tento endotermický proces. V klasických gasifikačních reaktorech může být
potřebná energie produkována částečnou oxidací biomasy vzduchem [11, 12]. Tento způsob
gasifikace se označuje jako autotermální. Autotermální gasifikace je výhodná zejména proto,
že systém je jednodušší z důvodu nepřítomnosti externího zdroje energie, což ale vyvažují
nevýhody ve složení produkovaného plynu.
U plazmového zplyňování biomasy, kterým se zabývá i tato práce, byla potřebná energie
dodávána plazmatem a oxid uhličitý, kyslík a voda byly přidávány pouze tak, aby teoretické
složení výstupního plynu obsahovalo především vodík a oxid uhelnatý [13]. Celý proces
zplyňování lze shrnout do zdánlivě jednoduché rovnice:
biomasa + CO2 / O2 / H2O → syngas (H2 + CO) + dehet + pevné částice

(2).

Vyprodukovaný syngas může být využit různými způsoby:
-

Spalováním (pomocí palivových článků, kogeneračních jednotek atp.) za výroby
tepla a především elektrické energie s vysokou efektivitou.

-

Pro organickou syntézu (výroba chemických sloučenin, např. pohonných hmot).
Zde je významná především reinkarnovaná Fischer-Tropschova syntéza, kdy jsou
kapalné uhlovodíky katalyticky za vysokých teplot i tlaků vyráběny z vodíku a
oxidu uhlenatého.

-

V průmyslu souvisejícím se zpracováním oxidu uhličitého.

Minimální teplotu, kterou je nutné v reaktoru dosáhnout, aby v produkovaném plynu byly
obsaženy zejména oxid uhelnatý a vodík, lze vyčíst z rovnovážných složeních počítaných dle
minimalizace Gibbsovy volné energie [14].

10

Obr. 3 Rovnovážné složení odpovídající suchému dřevu (C7,1H10,5O4,4)
Výpočty byly provedeny pro tlak 1 atm a rozsah teplot 300 – 3000 K. Složení na Obr. 3
odpovídá pyrolýze zcela suchého dřeva o sumárním složení C7,1H10,5O4,4. Z grafu je patrná
minimální teplota v reaktoru nutná k produkci oxidu uhelnatého a vodíku, tedy zhruba 1300
K. Také je zřejmé, že by byl bez přidání nějakého oxidačního media ve značné míře
produkován pevný uhlík.
Rychlost plazmové gasifikace závisí na rychlosti odpařování částice a tato rychlost na
přestupu tepla k povrchu částice a dále na rychlosti chemických reakcí probíhajících během
zplyňování. Částice se svým odpařováním izoluje od toku tepla vytvořeným plynným obalem.
Při zvyšování teploty v reaktoru dochází k intenzivnější tvorbě plynného obalu částice, tedy i
k horšímu přestupu tepla k povrchu částice a nárůst rychlosti gasifikace neodpovídá změnám
rychlostních konstant gasifikačních reakcí pro daný rozdíl teplot.
Teplota povrchu částice i rychlost gasifikace jsou velikostí částic podstatně ovlivněny. S
vzrůstajícím průměrem částice dochází k redukci přestupu tepla k povrchu částice v důsledku
lepší izolace jejím plynným obalem.
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6. ZPLYŇOVANÝ MATERIÁL, METODY
A INSTRUMENTACE
Pro zplyňování byla využita biomasa rostlinného původu, tedy fytomasa, a to dřevěné piliny
smrkové a dřevěné pelety smrkové o průměru 8 mm. Vlhkost těchto materiálů se pohybovala
mezi 7 a 14 % a byla měřena dle ČSN P CEN/TS 14774-1 (Pevná biopaliva - Metody
stanovení obsahu vody).
Analýza plynných produktů zplyňování byla provedena na kvadrupólovém hmotnostním
spektrometru a dehty byly analyzovány pomocí metody SPE.
Experimenty byly realizovány v reaktoru, který je v horní části vybaven plazmatronem a
vstupem pro zplyňovaný materiál. Reaktor má válcovitý tvar a vnitřní objem 220 l. Vnější
stěny jsou z ocele a jsou chlazené vodou. Izolaci vnitřního prostoru tvoří keramická vyzdívka
tlustá 40 cm.

Obr. 4 Schéma zplyňovacího systému
Produkovaný plyn je z horní části reaktoru odváděn izolovanou rourou do chladicí věže, kde
je vodním rozprašovačem ochlazován na 300 °C. Horní částí chladicí věže prochází i ocelová
12

trubka, která je využita pro odběry většiny vzorků, ve schématu označena písmenem „G“.
Dále ochlazený syngas proudí do filtrační komory, poté následuje vodní ejektor (vývěva) a
následně plyn vstupuje do dopalovacího hořáku, kde je spálen za vzniku oxidu uhličitého a
vody. Příkon plazmatronu byl při experimentech nastaven v rozmezí přibližně 90 - 140 kW a
účinnost se pohybuje okolo 60 % [9].

7. VÝSLEDKY ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY
7.1 SLOŽENÍ SYNTÉZNÍHO PLYNU
Piliny byly zplyňovány v průtocích 20, 30, 40 a 60 kg/h a pelety 30 (případně 29,8), 44,6 a 60
kg/h. Argon je přidáván pouze jako kalibrační plyn pro výpočet průtoku produkovaného
plynu, jelikož 7 slm argonu v plazmatu z plazmatronu je sice hodnota vypočtená a
publikovaná [15], ale je ovlivněna i řadou okolností, tak je z těchto důvodů přidáváno
relativně velké množství kalibračního argonu. Obsah vody ve zplyňovaném dřevěném
materiálu se přibližně pohyboval od 7 do 14 %. Jako oxidační medium, aby se zabránilo
tvorbě vyšších uhlovodíků a pevného uhlíku, bylo do reaktoru přidáváno i známé množství
oxidu uhličitého, kyslíku a vody, případně i kombinace jednotlivých oxidačních medií.
Tab. 1 Parametry experimentů s pilinami
Množství
Experiment zplyňovaného

Obsah

CO2

O2

H2O

Ar

Příkon

materiálu

vody

kg/h

%

slm

slm

ml/min

slm

kW

A1

20

7,73

129

43

0

46

137

A6

30

7,40

85

0

0

40

90

A8

30

7,40

0

50,1

0

40

90

A10

30

12,2

85,4

0

0

49,9

114

A11

30

12,2

0

44,2

0

99,3

114

A14

30

12,2

0

44,2

70,4

99,3

114

A15

30

12,2

0

0

70,4

119,6

112

A16

30

12,2

87,8

0

70,4

119,6

114

A21

60

7,40

85

50,1

0

80

90

A22

60

12,2

87,8

0

70,4

119,6

112
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Experimentální data v Tab. 1 zahrnují vstupní parametry jako podávané množství pilin, jejich
vlhkost, průtoky oxidačních medií a příkon plazmatronu. Tab. 2 obsahuje obdobné informace
pro pelety. Pořadí jednotlivých experimentů je dáno množstvím zplyňovaného materiálu.
Tab. 2 Parametry experimentů s peletami
Množství
Experiment zplyňovaného

Obsah

CO2

O2

H2O

Ar

Příkon

materiálu

vody

kg/h

%

slm

slm

ml/min

slm

kW

B1

29,8

7,37

85

0

0

80

80

B3

29,8

7,37

128

0

0

80

90

B4

29,8

7,37

128

49,7

0

80

90

B5

29,8

7,37

0

49,7

0

80

90

B7

30

9,66

0

0

64,5

99,4

115

B9

30

6,67

0

64

0

87,8

140

B11

30

6,67

260

0

0

87,8

140

B13

44,6

7,37

85

0

0

80

70

B14

60

9,66

0

0

177

99,4

115

B16

60

6,67

260

0

0

87,8

140

Analýzy složení plynné fáze jsou shrnuty v Tab. 3 a 4. Je zřejmé, že koncentrace oxidu
uhelnatého a vodíku jsou výrazně vyšší než koncentrace ostatních plynů. Byla snaha
koncentraci argonu v syngasu udržovat zhruba okolo 10 % (obj.), což se v některých
případech nepovedlo (např. proto, že bylo nutné zařízení sdruženého experimentu chladit
vyšším proudem argonu, než by bylo vhodné). Z důvodů zpřehlednění výsledků bude argon
z analýz plynné fáze zcela vynechán a ostatní plyny dopočítány do 100 % (obj.). Po tomto
zjednodušení lze konstatovat, že se koncentrace oxidu uhelnatého a vodíku v součtu pohybují
okolo 90 % (obj.) a oxid uhličitý, methan nebo kyslík tvoří zbytek. Vzájemný poměr mezi
koncentracemi oxidu uhelnatého a vodíku závisí především na typu a množství oxidačního
media. Koncentrace oxidu uhličitého je dána poměrem kyslíku ve vodě obsažené ve
zplyňovaném materiálu a oxidačních mediích vůči celkovému množství uhlíku vstupujícího
do reaktoru. Koncentraci methanu ovlivňuje především teplota reaktoru, jeho koncentrace
klesá při vyšších teplotách reaktoru, což koreluje s Obr. 3. Koncentrace plynů jako acetylen,
ethen, benzen a dalších, které při zplyňování také vznikají, byly pod detekčním limitem
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použitého hmotnostního spektrometru a jsou zanedbány.
Tab. 3 Složení plynné fáze pro experimenty s pilinami
Teplota
Experiment reaktoru

Průtok
CO

CO2

H2

°C

CH4

O2

Ar

obj. %

syngasu
slm

A1

1330

50,8

7,1

35,3

0,4

1,0

5,4

980

A6

1132

49,0

3,1

41,4

2,0

0,0

4,5

1047

A8

1194

47,5

2,1

44,7

0,9

0,1

4,8

989

A10

1019

44,7

8,4

40,0

2,5

0,0

4,4

1299

A11

1063

40,8

5,5

42,7

1,4

0,0

9,5

1115

A14

1070

35,8

4,6

49,4

1,9

0,0

8,2

1290

A15

1152

38,9

2,2

47,9

0,9

0,0

10,1

1258

A16

1129

46,6

2,5

40,4

0,4

0,0

10,0

1263

A21

1230

50,1

6,1

37,6

0,3

1,5

4,4

1986

A22

1121

45,9

2,3

46,1

0,8

0,0

5,0

2535

Tab. 4 Složení plynné fáze pro experimenty s peletami

Teplota
Experiment reaktoru

Průtok
CO

CO2

H2

°C

CH4

O2

Ar

obj. %

syngasu
slm

B1

1319

47,0

2,6

40,2

0,8

0,0

9,4

928

B3

1170

39,8

8,2

43,9

2,0

0,3

5,9

1469

B4

1181

39,3

10,3

42,0

1,6

0,3

6,4

1365

B5

1205

35,4

8,2

47,3

1,5

0,4

7,1

1228

B7

1336

41,4

2,8

40,0

0,3

0,0

15,6

683

B9

1492

35,6

6,0

43,3

0,1

0,7

14,3

664

B11

1383

54,0

1,8

33,2

0,1

0,9

9,9

953

B13

1250

45,3

3,1

42,4

2,1

0,0

7,2

1208

B14

1211

42,4

1,6

51,4

0,8

0,0

3,8

2792

B16

1280

50,4

2,7

39,9

0,2

0,8

5,9

1594
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7.2 ANALÝZA SLOŽENÍ SYNTÉZNÍHO PLYNU
Srovnání naměřeného složení se složením rovnovážným na Obr. 5 ukazuje dobrou korelaci
mezi koncentracemi hlavních komponent.

Obr. 5 Srovnání naměřeného (levá polovina sloupců) a vypočteného (pravá polovina sloupců)
složení syngasu
Je vidět, že při experimentech, kdy byla naměřena nízká koncentrace oxidu uhličitého, panuje
výrazně vyšší shoda mezi koncentracemi vodíku a oxidu uhelnatého, které byly naměřeny a
vypočítány. Rozdíly v koncentracích vodíku jsou způsobeny především tím, že vodík může
být oxidován na vodu, která není analyzována.
Jak vyplývá z rovnovážných složení uvedených v kapitole 5, měla by koncentrace methanu
záviset na teplotě reaktoru. Při vyšších teplotách by měla být produkce tohoto plynu nižší. Na
Obr. 6 je patrné, že teoretické výpočty rovnovážného složení korelují s naměřenými
hodnotami. Produkce methanu pochopitelně závisí i na mnoha jiných parametrech, jako je
příkon plazmatronu či stechiometrie daného experimentu, přesto jsou vyšší koncentrace
methanu pro nižší teploty reaktoru a naopak patrné. Zajímavá je též vyšší produkce methanu
během experimentů s peletami. Tento jev je pravděpodobně způsoben tím, že pelety jsou jako
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větší částice lépe izolovány vůči tepelnému toku a gasifikační procesy se v jejich případě
odehrávají při nižších teplotách než případě částic menších, tedy pilin.

Obr. 6 Vliv teploty reaktoru na koncentraci methanu v produkovaném syngasu
Výhřevnost produkovaného plynu se pohybovala okolo 10 MJ/Nm3 a podíl výhřevnosti
produkovaného plynu za čas vůči příkonu plazmatronu byl pro nejvyšší podávaná množství
zhruba 3.

7.3 DEHTY V SYNTÉZNÍM PLYNU
Analýza dehtů v produkovaném plynu odhalila jejich relativně nízký obsah, což je dáno
především vysokými teplotami v reaktoru a rychlým zchlazením produkovaného plynu.
Benzen není zahrnut mezi dehty, ale jeho množství většinou spolehlivě odráží jejich
koncentraci, protože je základním stavebním kamenem pro jejich tvorbu. Benzen byl
produkován především při vyšších průtocích zplyňovaného materiálu a to v množstvích až
okolo 100 mg/Nm3. Dehty souhrnně jsou v produkovaném syngasu zastoupeny v množství do
10 mg/Nm3 i během experimentů s vysokými průtoky zplyňovaného materiálu.
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8. DEGRADACE VE VODĚ ROZPUSTNÝCH LÁTEK
Metody, při kterých je voda čištěna pomocí plazmatu, se řadí mezi tzv. pokročilé oxidační
postupy (Advanced Oxidation Processes – AOP) a jejich vývoj se rychle rozvíjí [16, 17]. Tato
skupina metod (AOP) je dosti početná a některé z těchto metod byly při čištění chemicky i
biologicky znečistěné vody úspěšně komercializované. Většinou využívají působení
ultrafialového záření, peroxidu vodíku či ozonu [18, 19], které nevedou ke vzniku škodlivých
meziproduktů, jak je tomu např. v případě chlorování [20].
Použitý plazmatron s Gerdienovým obloukem, jak byl popsán v kapitole 4.1, je pro účely
čištění vody unikátní hned z několika důvodů. Voda s definovaným průtokem protéká
v relativně tenké vrstvě okolo oblouku, částečně se odpařuje a stává plazmatem a plazmatron
je jí i ochlazován. Degradované látky se tedy dostávají velmi blízko extrémně silnému zdroji
UV záření, ale průměrná teplota se v protékající vodě zvyšuje velmi zhruba asi o 40°C a
vzhledem k poměrně malému napětí mezi katodou a anodou (stovky V) nemůže v protékající
vodě docházet v disociaci vazeb v důsledku elektromagnetického pole, jak již bylo uvedeno
výše. K disociaci vazeb a vzniku reaktivních radikálů vzniká především v důsledku působení
UV záření [21].
Některé z reakcí vedoucích ke vzniku radikálů působením UV zářením ve vodním prostředí
jsou uvedeny zde:
H2O → H˙ + ˙OH

(3),

H˙ + H2O → H2 + ˙OH

(4),

H˙ + O2 → ˙OH + O˙

(5),

O˙ + H2O → 2˙OH

(6),

2˙OH → H2O2

(7),

H˙ + O2 → HO2˙

(8),

HO2˙ + H˙ → H2O2

(9).

Vznik vodíku a peroxidu vodíku byl v dřívějších nepublikovaných měřeních ve vodě
protékající okolo oblouku zjištěn, což je v dobrém souladu s výše uvedenými reakcemi.
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9. DEGRADOVANÉ LÁTKY, METODY
A INSTRUMENTACE
Jako modelové látky pro účely degradace byly vybrány fenol, nikotin a azobarvivo Orange II
(4-(2-hydroxy-1-naftylazo)benzensulfonát sodný). Tyto sloučeniny které se pro takové účely
běžně používají [22, 23].
Analýzy fenolu a jeho meziproduktů byly provedeny na chromatografu s UV a
fluorescenčním detektorem a analýzy ostatních látek byly provedeny na UV/Vis
spektrometru.
Průtok vody kanálem plazmatronu je realizován jako okruh, ve kterém je zařazena vodní
nádrž se 40 l vody a ta primárně funguje jako rezervoár, který vyrovnává ztráty vody, ke
kterým dochází v plazmatronu, a umožňuje separaci plynné fáze z vody v okruhu. Objem
vody ve vedení mimo nádrž je vzhledem k jejímu objemu zanedbáván. Zjednodušené schéma
vodního okruhu je na Obr. 7.

Obr. 7 Zjednodušené schéma vodního okruhu
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10. VÝSLEDKY DEGRADACE VE VODĚ
ROZPUSTNÝCH LÁTEK
Při experimentech s fenolem byl výkon plazmatronu nastaven na 40 kW (200 A, 200 V) a
průtok vody plazmatronem na 18,5 l/min. Počáteční koncentrace fenolu (c0) byla 100 mg/l.

Obr. 8 Pokles koncentrace fenolu (čárkovanou křivkou je zanesen teoretický úbytek fenolu při
100% účinnosti degradace)
Z Obr. 8 je zřejmé, že koncentrace fenolu po 25 minutách degradace klesla na 1/10 počáteční
koncentrace c0. Pokles je proložen lineární závislostí, což by odpovídalo kinetice 0. řádu, ale
pravděpodobnější je kinetika 1. řádu. V systému se po startu experimentu vyvíjejí sloučeniny
(např. H2O2), jejichž zvyšující se koncentrace napomáhají rychlejší degradaci fenolu. Z tohoto
důvodu je patrně v prvních 5 minutách experimentu rychlost degradace nižší než v následující
fázi. Z běžných degradačních produktů byl detekován a identifikován pouze 1,4-benzochinon,
jehož vznik degradací fenolu OH radikálem v prostředí s nízkým obsahem kyslíku je znám
[24].
Při experimentech s nikotinem a azobarvivem Orange II byl příkon plazmatronu nastaven na
100 kW (cca 350 A, 280 V). Koncentrace Orange II ve vodě ve vodním okruhu při startu
experimentu byla 10-4 mol.l-1 (1,4 g Orange II/40 l) a nikotinu 8,2.10-5 mol.l-1 (0,53 g
nikotinu/40 l). Ostatní parametry byly stejné jako při experimentech s fenolem.
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Celkový uhlík ve vodním okruhu klesá během experimentu pomalu. V případě Orange II
došlo po 6 minutách experimentu k 18% poklesu této veličiny a u nikotinu po 12 minutách
k poklesu 35%. Celkový organický uhlík, který je z hlediska obdobných rozkladů podstatný,
ale klesá výrazně rychleji. V případě Orange II došlo po 6 minutách experimentu zhruba
k 40% poklesu této veličiny a u nikotinu po 12 minutách k poklesu téměř 70%. Při teoretické
100% účinnosti degradace by po 6 minutách experimentu došlo k 94% poklesu celkového
organického uhlíku a po 12 minutách k poklesu téměř 100%.
Je nutné přiznat, že energetické náklady čistění vody pomocí plazmatronu s vodou
stabilizovaným obloukem v tomto uspořádání jsou značné. Na druhou stranu je ale třeba
zmínit, že plazmatron byl vyvinut s cílem maximalizovat energii plazmatu a dále že nebyly
použity žádné katalyzátory. Z principiálního hlediska bylo ověřeno, že k degradaci dochází a
přepočet energií pro dané degradace je uveden v Tab. 5.
Tab. 5 Srovnání energetických nákladů pro degradace modelových látek (* - úbytek Orange II
a nikotinu měřen jako úbytek TOC)
degradační čas

úbytek deg. látky *

energetická náročnost

min.

%

kWh/m3

fenol

25

90

420

Orange II

6

41

250

nikotin

12

70

500

Energetická náročnost se pro uvedené modelové látky tedy pohybuje ve stovkách kWh/m 3.
V zařízením optimalizovaných pro degradaci jsou většinou uváděny energetické náročnosti
při úbytku degradované látky o 90 % zhruba o jeden řád nižší [25], ale ani energetické
náročnosti srovnatelné s těmi uvedenými v Tab. 5 nejsou výjimečné [26].

11. ZÁVĚR
Experimenty týkající se plazmového zplyňování biomasy jsou snahou o její co nejefektivnější
zužitkování, kdy by produkovaný syntetický plyn měl být natolik kvalitní a gasifikační proces
natolik rychlý a účinný, aby byly vyváženy vyšší počáteční investice.
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Při zplyňování biomasy je nutné do procesu přidávat kyslík a tím zamezit tvorbě pevného
uhlíku. Jako oxidační media byla použita voda, oxid uhličitý, kyslík a jejich směsi. Vzhledem
k vysokým teplotám v reaktoru běžných pro plazmové zplyňování a díky externímu zdroji
energie a možnosti volby oxidačního media je produkovaný plyn tvořen zejména vodíkem a
oxidem uhelnatým. Poměr těchto dvou hlavních komponent lze také volbou oxidačního media
do určité míry ovlivňovat. Pro plazmové zplyňování je dále typický nízký obsah methanu,
vyšších uhlovodíků a dehtů, který usnadňuje další využití produkovaného plynu, kdy se
zjednodušuje složitá separace nežádoucích složek.
Zplyňování biomasy, kdy byl jako externí zdroj energie použit plazmatron s vodou
stabilizovaným obloukem, který produkuje plazma s extrémně vysokou energií (a to i při
srovnání s jinými zdroji termického plazmatu), vedlo k produkci velmi kvalitního syntézního
plynu při vysokém stupni konverze.
Ačkoli vodní hladina pokrývá zhruba 70 % zemského povrchu, stává se voda stále důležitější
obchodní komoditou a monitorování jejího znečištění se přikládá velká důležitost. To s sebou
přináší i nové a efektivnější metody jejího čištění. Mezi ty se počítají pokročilé oxidační
postupy, které využívají oxidaci kontaminantů hydroxylovými radikály a jsou obecně
použitelné i pro těžko rozložitelné látky jako jsou třeba aromáty nebo biologické
kontaminanty.
Hydroxylové radikály jsou v případě této práce generovány dalekým ultrafialovým zářením
emitovaným elektrickým obloukem, který je obtékán proudem vody, v němž jsou
degradované modelové organické látky rozpuštěny. Takové uspořádání je poměrně unikátní a
experimentálně byla degradace těchto látek ověřena a to i bez použití katalyzátorů. Je nutné
ale podotknout, že šlo především o principiální testování a že zdroj plazmatu je konstruován
zejména tak, aby maximální energii mělo plazma, které plazmatron opouští.
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13. SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ
ni

hustota iontů

nn

hustota neutrálních částic

ne

hustota elektronů

Ui

ionizační potenciál

K

Boltzmannova konstanta

T

teplota

ArC

katodová část oblouku stabilizovaná proudem plynu

WC

anodová část oblouku stabilizovaná vodním vírem

SPE

extrakce na pevnou fázi

slm

standardní litr za minutu (teplota: 0 °C, tlak: 101325 Pa)
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AOP

pokročilé oxidační postupy (Advanced Oxidation Processes)

c

koncentrace

c0

počáteční koncentrace

TC

celkový uhlík

TOC

celkový organického uhlík

TIC

celkový anorganický uhlík
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ABSTRACT
A plasma torch (the source of plasma) with Gerdien arc was utilized as the source of energy in
a reactor for gasification of biomass and for the degradation of organic compounds dissolved
in water circling around the arc where the dissolved compounds are exposed to an intensive
ultraviolet radiation.
Thermal plasmas have electrons, ions and neutrals in thermal equilibrium and are quite often
characterized by higher pressures and temperatures than nonthermal plasmas. Therefore,
thermal plasmas generally carry a huge amount of energy which can be employed for heating
and subsequent gasification of various types of materials. Thermal plasma gasification
reactors are operated at higher temperatures than conventional reactors which results in a very
good composition with a high percentage of hydrogen and carbon monoxide in produced
synthetic gas.
Spruce sawdust and spruce pellets were gasified at feeding rates up to 60 kg/h. Oxidizing
media such as water, carbon dioxide, oxygen or their mixtures had to be added to the reactor
during experiments to avoid the formation of solid carbon. The compositions of produced gas
significantly corresponded to calculated compositions and the produced gas was of high
quality – hydrogen content approximately 45 % vol., carbon monoxide approximately 48 %
vol., a minimal presence of higher hydrocarbons and the tar content under 10 mg/Nm3. The
lower heating value of the produced gas was at around 10 MJ/Nm3.
Plasma water treatment is applied in Advanced Oxidation Processes (AOP). Phenol, nicotine
and azodye Orange II were chosen as model substances. These substances were dissolved in
water which circles around the arc in a plasma torch body and were exposed to the extreme
source of far ultraviolet radiation with a sufficient energy to degrade them. Radical reactions
involving a hydroxyl radical play an important role in degradation processes. Experiments,
lasting several minutes, revealed a significant decrease (40-90 %) in the concentrations of
model substances. The energetic demand of the described water treatment was 250-500
kWh/m3.
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1. INTRODUCTION
Fossil fuel resources are limited and even if new mining technologies together with higher
efficiencies of the utilization of these resources are taken into account, renewable resources
have to be given an important place among many research areas. Renewable resource of
energy is a form of energy available on the Earth, which is naturally replenished. Primary
resources of energy are nuclear changes in the Sun, heat of the inner parts of the Earth or a
momentum in Earth-Moon system. Mankind utilizes these renewable resources of energy by
means of solar, wind, hydropower, geothermal heat facilities or by burning/gasification of
biomass. Renewable resource of energy does not increase the level of carbon dioxide from the
global point of view.
The amount of produced biomass is enormous – 105 milliard tons of carbon is produced
annually (terrestrially 53.8%, in oceans 46.2%) [1]. Biomass, due to such a huge amount, is
third most extensive source of energy worldwide [2].
Biomass gasification is the effective way of its utilization and the usage of plasma as an
external source of energy for this purpose leads to the production of high quality synthetic
gas. The high quality of the gas is caused mainly by extremely high reaction temperatures.
The world’s population has grown exponentially and water pollution became a major problem
(especially in developing countries). Monitoring of water pollution and a research of new
water treatment technologies play more and more important roles during last decades.
Water pollutants feature wide range of variety from chemical and physical point of view that
causes many different water treatment methods. In general, physical, chemical and biologic
processes are used as tools for water treatment.
Treatment of water, which circles around an electric arc, is quite specific because the water is
exposed to the very intensive source of UV radiation. Such a method is considerably energy
demanding, nevertheless, it could be used in special areas, where particularly dangerous
materials (toxic, explosive) have to be treated.

2. AIMS OF THE STUDY
The aim of the work was to optimize qualitative/quantitative chemical analysis of compounds
produced in both applications and to test the convenience of the used plasma source for these
5

applications from principal point of view. In case of biomass gasification, the analysis of
produced gases is concerned and the analysis of water-soluble organic compounds (plus their
by-product) in a water system which stabilizes the arc in the case of the water treatment
application.
The hybridly stabilized arc has extreme parameters of the exiting plasma and its usage for
these applications is a new idea which has never been tested elsewhere else. The applications
are:


The endothermic decomposition of organic materials (biomass) in a reactor
which is equipped by a plasma torch with the hybridly stabilized DC arc. The
exiting plasma is at an extremely high temperature and brings energy to the
process. The meaning of the process is to produce high energetic synthetic gas
with high content of hydrogen and carbon monoxide.



The degradation of water-soluble organic compounds dissolved in the water
system which enables to stabilize the arc. The degradation of the compounds is
caused by intensive UV radiation emitted by the arc.

3. PLASMA
Plasma is an ionized gas which consists of molecules, atoms, electrons and ions. Plasma is
also featured by a quasi-neutral ensemble. The rate of ionization can be expressed by Saha
equation [3]:
𝑛𝑖
𝑛𝑛

~ 2,4 × 1021

𝑇 3/2
𝑛𝑒

−𝑈𝑖

𝑒 𝐾𝑇

(1),

where ni is the density of ions, nn is the density of neutral particles, ne is the density of
electrons, Ui is ionization potential, K is Boltzmann constant and T is the temperature of
plasma.
Plasma can be in a thermal equilibrium among electrons, ions and neutral particles. If all
elements conform to the same Maxwell–Boltzmann velocity distribution, the plasma is called
the thermal plasma. Thermal plasmas are more usual at atmospheric pressure or higher, where
collisions among elements are more probable, and higher temperatures are usual as well.
Plasma used in the presented work, is the thermal one. It is convenient because the
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gasification is an endothermic process which consumes a lot of energy. Plasma can by
classified by electron densities and electron energies into different categories [4, 5]. It can be
seen that thermal plasmas are characterized by relatively high electron density.

Fig. 1 Classification of plasmas [4, 5]

4. PLASMA SOURCES
Thermal plasmas utilized for gasification purposes are usually generated by the high and radio
frequency induction discharge or by the electric discharge. The generation by the electric
discharge is more common [6] and the majority of applications utilizes direct current.

4.1 USED PLASMA TORCH
The electric discharge stabilized by a water vortex was firstly described in 1922/1923 by
Gerdien and Lotz [7, 8]. That is the reason, why the discharge is sometimes called as Gardien
arc. The arcs stabilized by the water vortex are characterized by extremely high energies of
plasma, what is convenient for the high efficiencies of heat transfers between plasma and
7

gasified materials.
The combination of the arc stabilization by water together with gas at the Institute of Plasma
Physics of the CAS enables to design a plasma torch, which still features the high energies of
plasma but it also makes possible to adjust kinetic energy of plasma.
This hybridly stabilized plasma torch consists of the cathode part, where the arc is stabilized
by the flow of argon (ArC, Fig. 2) and the part, where the arc is stabilized by the tangentially
injected/ejected water forming vortex (WC). Produced plasma is composed by ionized argon,
hydrogen and oxygen. Parameters of the plasma torch have been published [9, 10].

Fig. 2 Schema of the hybridly stabilized DC plasma torch, ArC: chamber stabilized by argon,
WC: chamber stabilized by water
The advantages of the hybridly stabilized plasma torch in the field of biomass gasification:
- higher temperatures than by conventional reactors (wider range of gasified materials)
- the high efficiency of heat transfer
- the reduction of time constants
- the reduction of the volume of a reactor
- simple electrical control
- high calorific value of produced gas, low tar content
Organic compounds dissolved in the water circling in the very vicinity of the arc, which is a
strong UV radiation emitter, are degraded without any usage of a catalyst. The unique
configuration of the plasma torch enables a long-run UV treatment and there is a direct
contact between the arc and the treated water.
8

5. PLASMA GASIFICATION
The conversion of biomass into hydrogen and carbon monoxide (plus other usually unwanted
species) is called the gasification of biomass. There are several gasification methods from the
aspect of how the energy to the endothermic process is supplied. Conventional gasification
reactors sometimes utilize the partial oxidation of biomass by ambient air [11, 12], when there
is no need of an external source of energy (autothermal reactors) but the calorific value of a
produced gas is lower.
Plasma gasification reactors use plasma as the source of energy and carbon dioxide, oxygen or
water is added to the process just to maximize the forming of hydrogen and carbon monoxide
[13]. The whole process can be summarized in a simplified equation:
biomass + CO2 / O2 / H2O → syngas (H2 + CO) + tar + solid particles

(2).

Produced syngas can be utilized in many ways:
-

combustion (power cells, cogeneration units etc.)

-

biofuels production (Fischer-Tropsch, bio-ethanol etc.)

-

carbon dioxide reuse technologies

Minimal temperature, which has to be achieved to produce especially carbon monoxide and
hydrogen, can be calculated according to conditions for thermodynamic equilibrium and the
minimization of Gibbs free energy [14].

Fig. 3 Equilibrium composition of products of dry wood gasification (C7,1H10,5O4,4)
9

The computing was carried out for a pressure of 1 atm and temperature range 300 – 3000 K.
The composition responds to dry wood with a “molecular” formula C7,1H10,5O4,4. The
temperature, which has to be reached for carbon monoxide and hydrogen production, is
approximately 1300 K. It can be seen that solid carbon would be produced without the adding
of oxidizing media.
The gasification rate of the process depends on the volatilization rate of particles and the heat
flux to the surface of particles. The bigger particle diameter, the more significant insulation of
the particle surface to the heat flux. That results in a lower surface temperate and,
subsequently, to the lower gasification rate.

6. GASIFIED MATERIAL, METHODS AND
INSTRUMENTATION
Spruce sawdust and spruce pellets with diameter of 8 mm were used as gasified materials.
The moisture of the materials ranges between 7% and 14% according to ČSN P CEN/TS
14774-1 for solid biofuels.
The analysis of the gaseous products was carried out on a quadrupole mass spectrometer and
the content of tars was analysed by the SPE method.

Fig. 4 Schematic of the reactor system
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Experiments were performed on the reactor (Fig. 4), which is in the upper part equipped by
the plasma torch and by the inlet of the material to be gasified. The inner volume of 0.22 m3 is
insulated by ceramic layer with thickness of 400 mm. Outer parts are made of steel cooled by
water. The produced gas leaves the reactor in the upper part of the reactor and enters a
quenching chamber, where it is cooled down to 300 °C by a water spray. A sampling line
goes through the upper part of the quenching chamber (G). The gas enters a filter chamber,
then a water ejector. Finally, the gas is burnt. The power of the plasma torch is adjusted to
90 - 140 kW with efficiency of 60 % [9].

7. RESULTS OF PLASMA GASIFICATION
7.1 PRODUCED GAS COMPOSITION
The flowrates of the wood sawdust were 20, 30, 40 a 60 kg/h and the flowrates of the wood
pellets were 30 (or 29.8), 44.6 a 60 kg/h. Argon is supplied as a plasma and as a calibration
gas. The approximate flow of argon through the plasma torch is known [15]. The value ranges
around 6 slm. There had to be added oxidizing media to the process to avoid forming higher
hydrocarbons and carbon solid.
Tab. 1 Parameters for the experiments with wood sawdust
Flow rate of
Experiment

gasified

Water

CO2

O2

H2O

Ar

Power

material

content

kg/h

%

slm

slm

ml/min

slm

kW

A1

20

7.73

129

43

0

46

137

A6

30

7.40

85

0

0

40

90

A8

30

7.40

0

50.1

0

40

90

A10

30

12.2

85.4

0

0

49.9

114

A11

30

12.2

0

44.2

0

99.3

114

A14

30

12.2

0

44.2

70.4

99.3

114

A15

30

12.2

0

0

70.4

119.6

112

A16

30

12.2

87.8

0

70.4

119.6

114

A21

60

7.40

85

50.1

0

80

90

A22

60

12.2

87.8

0

70.4

119.6

112
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Experimental data in Tab. 1 show input parameters such as the flow rate of gasified sawdust,
the water content of sawdust, the flowrates of oxidizing media and the power of the plasma
torch. The order of the experiments is based on the flow rates of gasified material.
Tab. 2 Parameters for the experiments with wood pellets
Flow rate of
Experiment

gasified

Water

CO2

O2

H2O

Ar

Power

material

content

kg/h

%

slm

slm

ml/min

slm

kW

B1

29.8

7.37

85

0

0

80

80

B3

29.8

7.37

128

0

0

80

90

B4

29.8

7.37

128

49.7

0

80

90

B5

29.8

7.37

0

49.7

0

80

90

B7

30

9.66

0

0

64.5

99.4

115

B9

30

6.67

0

64

0

87.8

140

B11

30

6.67

260

0

0

87.8

140

B13

44.6

7.37

85

0

0

80

70

B14

60

9.66

0

0

177

99.4

115

B16

60

6.67

260

0

0

87.8

140

The compositions of the produced syngas are summarized in Tabs. 3 and 4. It can be seen,
that the concentrations of carbon monoxide and hydrogen are significantly higher than the
concentrations of other produced gases. There was an effort to control the concentration of
argon around 10 vol.% due to the calibration, however, the concentration of argon differed
due to associated experiments in some cases. Argon from the plasma torch would range only
under 1 vol.%, so the concentration of argon is neglected, and other gaseous species are
recalculated to 100%. Carbon monoxide together with hydrogen form majority of around 90
vol.%, and carbon dioxide, methane or oxygen are the rest. The ration between the
concentrations of carbon monoxide and hydrogen depends mainly on the type of oxidizing
media. The concentration of carbon dioxide is a result of the ratio of the total input amount of
oxygen to the total input carbon to the process. The methane concentration is influenced by
the reactor temperature. The lower the temperature is, the higher the methane concentration is,
which correlates with Fig. 3. The concentrations of species such as acetylene, ethylene,
benzene etc. are under detection limit of the used mass spectrometer and they are neglected.
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Tab. 3 Syngas composition for the experiments with wood sawdust
Reactor
Experiment temperature

Flow rate of
CO

CO2

H2

°C

CH4

O2

Ar

vol. %

syngas
slm

A1

1330

50.8

7.1

35.3

0.4

1.0

5.4

980

A6

1132

49.0

3.1

41.4

2.0

0.0

4.5

1047

A8

1194

47.5

2.1

44.7

0.9

0.1

4.8

989

A10

1019

44.7

8.4

40.0

2.5

0.0

4.4

1299

A11

1063

40.8

5.5

42.7

1.4

0.0

9.5

1115

A14

1070

35.8

4.6

49.4

1.9

0.0

8.2

1290

A15

1152

38.9

2.2

47.9

0.9

0.0

10.1

1258

A16

1129

46.6

2.5

40.4

0.4

0.0

10.0

1263

A21

1230

50.1

6.1

37.6

0.3

1.5

4.4

1986

A22

1121

45.9

2.3

46.1

0.8

0.0

5.0

2535

Tab. 4 Syngas composition for the experiments with wood pellets

Reactor
Experiment temperature

Flow rate of
CO

CO2

°C

H2

CH4

O2

Ar

vol. %

syngas
slm

B1

1319

47.0

2.6

40.2

0.8

0.0

9.4

928

B3

1170

39.8

8.2

43.9

2.0

0.3

5.9

1469

B4

1181

39.3

10.3

42.0

1.6

0.3

6.4

1365

B5

1205

35.4

8.2

47.3

1.5

0.4

7.1

1228

B7

1336

41.4

2.8

40.0

0.3

0.0

15.6

683

B9

1492

35.6

6.0

43.3

0.1

0.7

14.3

664

B11

1383

54.0

1.8

33.2

0.1

0.9

9.9

953

B13

1250

45.3

3.1

42.4

2.1

0.0

7.2

1208

B14

1211

42.4

1.6

51.4

0.8

0.0

3.8

2792

B16

1280

50.4

2.7

39.9

0.2

0.8

5.9

1594
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7.2 ANALYSIS OF GAS COMPOSITION
The comparison of a measured and a theoretical syngas composition (Fig. 5) shows the proper
correlation of the main gaseous components.

Fig. 5 Comparison of measured (left sides of columns) and theoretical (right sides of a
columns) syngas composition
Experiments when the low concentration of carbon dioxide was measured, show a better
homogeneity between the concentrations of carbon monoxide and hydrogen. The differences
in the hydrogen concentrations are caused by the possibility of hydrogen to be oxidized to
water, which is not analysed.
The concentration of methane depends on the temperature of the reactor according to
equilibrium composition (Fig. 3). The higher reactor temperature, the lower methane
concentration. It can be seen in Fig. 6 that the measured values correlate with the equilibrium
composition. The production of methane depends also on other parameters such as the power
of the torch, the stoichiometry of the process etc. but the correlation is clearly visible even in a
simplified plot. The higher methane concentrations for the experiments with pellets are caused
14

by the better insulation of a surface in the case of bigger particles, consequently, lower
temperature again.

Fig. 6 The dependence of the methane concentration on the reactor temperature
The low heating value of the produced gas ranged around 10 MJ/Nm3 and the ratio of the low
heating value of the gas per time to the power of the plasma torch was approximately 3 for the
highest feeding rates.

7.3 TARS IN PRODUCED GAS
Tar analysis in the produced gas showed relatively low values, which is caused mainly by
high reactor temperatures and by the fast quenching of the produced gas in the quenching
chamber. Benzene is not considered as a tar compound by a definition but its amount reliably
reflects a tar concentration because benzene is a basic building unit for tar formation. Benzene
was produced (up to 100 mg/Nm3) especially when lower reactor temperatures were reached
and the feeding rates of the gasified material were set up. The total tar content even for
experiments with the higher feeding rates of the material was under 10 mg/Nm3.
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8. DEGRADATION OF WATER-SOLUBLE ORGANIC
COMPOUNDS
Plasma water treatment is classified among Advanced Oxidation Processes (AOPs). There is a
potential for gain in the development and the progress of these methods due to the fact, that
they have been studied more and more frequently during last decades [16, 17]. AOPs are a
numerous and diverse group of methods. Some of them were successfully commercialized for
the treatment of chemically and biologically polluted water using the treatment by ultraviolet
radiation, hydrogen peroxide or ozone [18, 19]. This treatment usually does not lead to the
forming of harmful compounds, what could be seen in the case of water chlorination for
example [20].
The plasma torch (described in chapter 4.1) with hybridly stabilized arc was used for the
water treatment. The torch has unique characteristics for the treatment due to the controlled
flow rate of water in the direct vicinity of a very strong UV emitter. Flowing water slightly
evaporates, partially forms the plasma and cools down the plasma torch. The voltage
difference between the cathode and the anode is just in hundreds of volts, so the degradation
of the dissolved compounds cannot be caused by the bond dissociation due to an electric field.
The dissociation is primarily caused by UV emission [21].
Some of the reactions leading to the formation of hydroxyl radical by UV emission in water
environment are stated here:
H2O → H˙ + ˙OH

(3),

H˙ + H2O → H2 + ˙OH

(4),

H˙ + O2 → ˙OH + O˙

(5),

O˙ + H2O → 2˙OH

(6),

2˙OH → H2O2

(7),

H˙ + O2 → HO2˙

(8),

HO2˙ + H˙ → H2O2

(9).

The formation of hydrogen peroxide in the water system stabilizing the arc was detected in
former unpublished experiments, which is in a good accordance with the stated reactions.
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9. DEGRADED COMPOUNDS, METHODS
AND INSTRUMENTATION
Phenol, nicotine and Azo dye Orange II (4-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)benzenesulfonic acid
sodium salt) were chosen as model substances for the degradation treatment. These substances
are applied for similar experiments quite often [22, 23].
The analyses of phenol and its by-products were carried out on chromatograph with UV and
fluorescence detectors. UV-Vis spectrometer was used for the analyses of other compounds.
The flow of water through the plasma torch is realized as a circuit, in which a 40 l water tank
is placed. The water tank works as a water reservoir, which enables the equalizing of the level
of water due to water losses and separates gases (especially argon) from the water in the
circuit. The volume of water in pipes is insignificant in comparison to the volume of the water
tank. The flow of water in the system is forced by a water pump and regulated by valves. The
simplified scheme of the water circuit is in Fig. 7.

Fig. 7 Simplified scheme of the plasma torch water system
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10. RESULTS OF DEGRADATION
OF WATER-SOLUBLE COMPOUNDS
The power of the plasma torch was 40 kW (200 A, 200 V) during the experiments with
phenol and the flow rate through the plasma torch was 18.5 l/min. The initial concentration of
phenol was 100 mg/l.

Fig. 8 Decrease of phenol concentration in aqueous solution (points with linear trend), dash
line stands for the calculated theoretical maximum of phenol degradation
The phenol concentration decreased from 100 mg/l to 10 mg/l during 25 minutes (Fig. 8),
which means the reduction of the phenol concentration by 90 %. The linear trend of measured
data tempts to the zero-order kinetics of the degradation but the first-order kinetics would be
more probable. The measured data are influenced by many effects obviously. First of all, the
40 l water tank with initial phenol concentration of 100 mg/l is continuously diluted by water
flow treated by plasma (18.5 l/min). Simple theoretical calculation assumes that phenol
passing the arc column is degraded with the efficiency of 100%. The calculated decrease of
the phenol concentration (Fig. 8 – dash line) shows out much faster degradation than the
measured one. Secondly, OH˙ radicals are formed by the plasma and their concentration in
water circuit probably is increased in the beginning of the experiment and influences the
degradation process. OH˙ radicals play an important role in the phenol degradation process
18

and their lower concentration during first minutes of the experiments might cause a certain
delay of the phenol degradation.
1,4-benzoquinone as a known product of the phenol degradation by OH˙ radicals in the
environment with low oxygen level [24] was analysed.
The power of the plasma torch during the experiments with Orange II and nicotine was 100
kW (cca 350 A, 280 V). The initial concentrations were 10-4 mol.l-1 (1.4 g of Orange II/40 l)
and 8.2x10-5 mol.l-1 (0.53 g of nicotine/40 l), respectively. Other parameters stayed the same
as in the experiments with phenol.
Total carbon in the water circuit decreases during the experiments slowly. The decrease of
total carbon revealed the reduction of the value by 18% after 6 minutes of the treatment for
the experiments with Orange II and 35% after 12 minutes for nicotine. Total organic carbon
(TOC) is more predicative indicator from the point of the view of degradation processes and
its value decreases markedly faster. Total organic carbon decreased by 40% after 6 minutes in
the case of Orange II and by 70 % after 12 minutes in the case of nicotine. If we assumed
100% efficiency of the treatment, the decrease of total organic carbon would be 94% for 6
minutes and almost 100% for 12 minutes.
It has to be mentioned, that energetic demands are considerable, nevertheless, used plasma
torch has been designed with a vision for maximization of energy in plasma and no catalysts
were used. Successful decomposition has been confirmed and the comparison of energetic
demands for particular experiments is in Tab. 5.
Tab. 5 Comparison of energetic demands for water treatment (* - the decrease of Orange II
and nicotine measured as the decrease of TOC)
degradation time

compound decrease *

energetic demand

min.

%

kWh/m3

phenol

25

90

420

Orange II

6

41

250

nicotine

12

70

500

Energetic demands are in hundreds of kWh/m3. Optimized facilities usually show one order of
magnitude lower values together with 90% decrease [25], nevertheless, comparable values
can be also found [26].
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11. CONCLUSIONS
Experiments related to the plasma gasification of biomass attempt to utilize biomass with high
efficiency to produce a clean high calorific synthetic gas and, in addition, the process should
be fast and effective to compensate higher initial finance.
The addition of oxygen to the biomass gasification process reduces the formation of solid
carbon. Water, carbon dioxide, oxygen and their mixtures were added as oxidizing media.
Produced synthetic gas consists mainly of hydrogen and carbon monoxide due to these
factors: plasma as the external source of energy, high reactor temperatures and the addition of
oxidizing media. The ratio of hydrogen and carbon monoxide content can be influenced by
the choice of oxidizing media and the produced gas can be adapted for further utilization. A
low content of methane, higher hydrocarbons and tars plus usually simpler separation of
unwanted species are typical for plasma gasification facilities. The produced syngas is easy to
utilize due to these aspects.
The reactor equipped by the DC plasma torch with the arc stabilized by a water vortex was
used for gasification and the results revealed the production of high quality synthetic gas
together with the high efficiency of the gasification process.
Water covers more than 70% of the Earth’s surface, and becomes a very considerable
commercial commodity. The monitoring of water pollution and water treatment are of great
importance due the population growth and the light-headed global water use. New methods of
water treatment have been developed. Methods called Advanced Oxidation Processes (AOPs)
using reactions with hydroxyl radicals are one of them. AOPs can be used for hardly
degradable compounds such as aromatics or biological contaminants.
Hydroxyl radicals (in the case of this work) are generated by far ultraviolet radiation, which is
emitted by the DC electric arc. The arc is stabilized by the flow of argon and the water vortex
with dissolved organic compounds to be treated. Such a design is quite unique and the
degradation of the treated compounds was confirmed even without the usage of any catalyst.
The plasma torch is designed to maximize the energy in a plasma jet, so the energetic
demands of the treatment were high but the treatment was successful from the principal point
of view.
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13. LIST OF ABBREVIATIONS
ni

density of ions

nn

density of neutral particles

ne

density of electrons

Ui

ionization potential

K

Boltzmann constant

T

temperature

ArC

cathode part of the arc stabilized by an argon flow

WC

anode part of the arc stabilized by a water whirl

SPE

solid phase extraction

slm

standard litre per minute (temperature: 0 °C, pressure: 101325 Pa)

AOPs

Advanced Oxidation Processes

c

concentration

c0

initial concentration

TC

total carbon

TOC

total organic carbon

TIC

total inorganiccarbon
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