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Opis 

 

[0001] Niniejszy wynalazek dotyczy urządzenia według części przedznamiennej zastrze-

żenia patentowego 1 i sposobu według części przedznamiennej zastrzeżenia patentowego 

8. 

[0002] Wynalazek dotyczy zatem sposobu i urządzeń autotermicznego gazogeneratora 

współprądowego ze złożem stałym, z cyrkulacją wewnętrzną, pracującego w podciśnieniu, 5 

do wytwarzania niemal bezsmołowego gazu drzewnego ze zrębków lub drewnopochodnej 

biomasy, do użytku w silnikach, wytwarzanego przede wszystkim dzięki optymalizacji 

termochemicznego procesu redukcji gazu. Celem jest zwiększenie ciągłego wytwarzania 

gazu drzewnego o wyższej jakości i w większej ilości poprzez zwiększenie redukcji gazu, 

który można ostatecznie zużytkować w silnikach spalinowych, w celu wytworzenia prądu i 10 

ciepła przy niewielkim koszcie, na suche oczyszczanie gazów (odpylanie i chłodzenie). Al-

ternatywą jest także zużytkowanie gazu drzewnego do wytwarzania biopaliwa do silnika 

dieslowskiego, np. metodą Fischera-Tropscha. Odpowiednie urządzenia do redukcji gazu 

powinny zapobiegać stanowiącemu problem zbieraniu się smoły, aby można było uniknąć 

kosztownej płuczki gazu pirolitycznego. Dzięki znanej technice filtracji gazu generatoro-15 

wego nieoczyszczonego (suche oczyszczanie gazów), gaz drzewny powinien zostać 

oczyszczony z pyłu węglowego bez ponoszenia wysokich kosztów w odpornych na wyso-

kie temperatury świecach filtra ceramicznego, a następnie po ochłodzeniu powinien zostać 

spalony w silniku. 

[0003] Za pomocą niniejszego sposobu i odpowiednich urządzeń osiąga się konkurencyjne 20 

korzyści ekonomiczne przez to, że można uniknąć wysokich kosztów inwestycji i eksploa-

tacji droższych metod, albo kosztu płuczki gazu pirolitycznego w celu usunięcia smoły i jej 

utylizowania w pozostałościach po pirolizie, strat energii wartości opałowej wydzielonych 

węglowodorów w gazie drzewnym i pokonywania strat ciśnienia w układzie. Dzięki temu 

sposobowi redukcji gazu drzewnego można osiągnąć wyższą sprawność w porównaniu z 25 

innymi sposobami. 

[0004] W celu uzyskania maksymalnej ilości gazu z paliwa gazogeneratorowego należy 

zastosować świeże, bogate w gaz, wysuszone zrębki z biomasy o średniej kawałkowatości 

wynoszącej ok. 30 mm do 70 mm oraz maksymalnej zawartości wody wynoszącej 20%. 

[0005] Z DE 102 58 640 A znany jest sposób opisanego powyżej rodzaju, w którym śro-30 

dek zgazowujący jest wdmuchiwany do środkowego obszaru reaktora ze złożem stałym i 

rozdzielany na pierwszy i drugi strumień częściowy. Uchodzący do góry pierwszy stru-

mień częściowy jest utleniany w komorze utleniającej, a następnie mieszany z drugim 

strumieniem częściowym. Otrzymana w ten sposób mieszanina gazów jest poddawana ob-

róbce dodatkowej w reaktorze ze złożem fluidalnym. Sposób opisany w tym dokumencie 35 

wymaga kosztownej aparatury, a także, oprócz reaktora ze złożem stałym, wymaga osob-

nej komory utleniającej i reaktora ze złożem fluidalnym. Zadaniem wynalazku jest dostar-

czenie sposobu zgazowywania paliw stałych, który ma wysoki stopień wydajności i za-

pewnia produkt końcowy wysokiej jakości. 

[0006] Z WO 2008/107727 A znany jest trójstopniowy reaktor do pirolizy, w którym na 40 

górze odsysa się gaz pirolityczny, w górnej tercji wdmuchuje się powietrze, w dolnej tercji 

wdmuchuje się powietrze z gazem pirolitycznym prowadzonym na zewnątrz w dół, a na 

dole uchodzi gaz oczyszczony. Budowa tego urządzenia jest stosunkowo skomplikowana, 

ponieważ przewidziano kilka dmuchaw do poruszania poszczególnymi strumieniami gazu. 

Poza tym ze względu na odprowadzanie strumieni gazu na zewnątrz konieczne jest kosz-45 

towne zarządzanie temperaturą. Ze względu na trójstopniowość sposobu reaktor jest ogól-

nie stosunkowo wysoki. 
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[0007] Podobne wady wynikają z rozwiązania, które zostało opisane w US 4,306,506 A. 

Także tu gazy pirolityczne są najpierw wyprowadzane na zewnątrz, a następnie ponownie 

wprowadzane do reaktora. To zadanie jest rozwiązane zgodnie z wynalazkiem dzięki spo-

sobowi według cech zastrzeżenia patentowego 8. W szczególności taki sposób odznacza 

się tym, że urządzenie w postaci wewnętrznych pionowych kanałów bocznych w reaktorze 5 

ze złożem stałym, za pomocą odsysania powstających podczas zgazowywania, wznoszą-

cych się gazów wytlewnych i pirolitycznych przez dysze wdmuchujące układu dyfuzor-

iniektor (podajnik iniektorowy), powoduje wewnętrzną cyrkulację gazów, a te, zmieszane 

ze środkiem zgazowującym, są wdmuchiwane przez 8-strumieniowy wieniec dysz do stre-

fy utleniania. 10 

[0008] Dzięki intensywnemu zawirowaniu mieszaniny gazów – podobnie jak w przypadku 

palnika olejowego – w strefie utleniania dochodzi do całkowitego spalenia zawierających 

smołę gazów surowych bądź krakowania długich łańcuchów węglowodorów. 

[0009] Pod płaszczyzną dyszy, na końcu zwężenia w kształcie szyjki butelki, urządzenie w 

postaci przestronnego rusztu wannowego wystarczająco umożliwia utworzenie ciągłego 15 

paleniska węgla drzewnego jako strefy redukcji do wytworzenia prawie bezsmołowego ga-

zu drzewnego poprzez całkowitą redukcję gazu, która wymaga jedynie suchego oczysz-

czania gazów. 

[0010] Ten sposób z odpowiednimi urządzeniami do wewnętrznej cyrkulacji gazu oraz in-

tensywne wtryskiwanie gazów surowych przez układ iniektor-dyfuzor do strefy utleniania 20 

przy wykorzystaniu energii strumienia iniektora do transportowania, mieszania i wdmu-

chiwania, jak również ciągłe wytwarzanie się paleniska węgla drzewnego w przestronnym 

ruszcie wannowym jako strefie redukcji spełnia w dużej mierze wymagania idealnych sto-

sunków procesów katalitycznego i termicznego wytwarzania gazów do wytworzenia pra-

wie bezsmołowego gazu generatorowego. 25 

[0011]  W tym gazogeneratorze współprądowym z wewnętrzną cyrkulacją pirolitycznego 

gazu wytlewnego konieczne czynniki i parametry procesów fizycznych i chemicznych 

zgodnie z równowagą reakcji Boudouarda, równowagą wodoru i równowagą metanu prze-

kładają się na dobrą jakość i ilość gazu. Są to 

- równomierny, całkowity przebieg reakcji; 30 

- wystarczający czas przebywania gazów w strefach reakcji; 

- optymalny rozkład temperatury w reaktorze zgodnie z warunkami eksploatacji. 

[0012] Sposób wytworzenia gazu drzewnego poprzez zgazowanie biomasy z drewna jest 

stanem techniki, jednak wytworzenie prawie bezsmołowego gazu drzewnego do tej pory 

było możliwe jedynie przy znacznych kosztach. 35 

[0013] Jako podstawa dla wszystkich gazogeneratorów, działających według zasady opa-

dającego współprądu, jako reaktor ze złożem stałym służy gazogenerator Imberta na drew-

no, przy czym, przez dysze powietrzne w celu spalenia, względnie (utlenienia), jest do nie-

go doprowadzane wysuszone, rozdrobnione drewno oraz środek zgazowujący w postaci 

tlenu atmosferycznego w ilości podstechiometrycznej. Generalnie drewno rozpada się przy 40 

tym termicznie na różne części składowe. 

[0014] W czasie rozpadu drewna w procesie zgazowania w złożu stałym powstają różne 

strefy temperaturowe, które nie są od siebie oddzielone, lecz między którymi zachodzi 

płynne przejście. 

[0015] Te strefy temperaturowe, przez które przepływa paliwo gazogeneratorowe w posta-45 

ci zrębków drzewnych, są generalnie strefą suszenia o temperaturze do 200°C, strefą piro-

lizy (rozpadu, odgazowywania) o temperaturze między 200°C-700°C, strefą utleniania 

względnie strefą spalania o temperaturze do 1300°C, jak również strefą redukcji o tempe-

raturze między 500°C-600°C. 

[0016] Aby można było utrzymać zużywające energię strefy suszenia, pirolizy i redukcji w 50 

działaniu (procesy endotermiczne), w obszarze spalania (utleniania) do termicznego wy-

twarzania energii konieczne jest zastosowanie odpowiedniego paliwa gazogeneratorowego 
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ze zrębków drzewnych (rozdrobnienie, wartość opałowa) oraz dopracowanego urządzenia 

do wytwarzania już palnych składników gazowych (CO, H2), jak również niepalnych, ga-

zowych produktów pośrednich (CO2, H2O) (proces egzotermiczny). 

[0017] W trakcie spalania, względnie utleniania, energia jest uwalniana jako ciepło, które 

rozkłada i odgazowuje leżące powyżej zrębki drzewne, a ponadto wysusza je w obszarze 5 

górnym. W strefie utleniania powstaje skoksowane drewno, względnie węgiel drzewny, 

tworząc strefę redukcji, gdzie część produktów spalania (CO2, H2O) jest redukowana do 

kolejnych palnych składników gazowych (CO, H2, CH4) w postaci mieszanin gazów. 

[0018] Podczas wytwarzania węgla drzewnego zmniejsza się objętość zrębków drzew-

nych, tak więc w celu utworzenia zwartej strefy redukcji w gazogeneratorach przewidziano 10 

przewężenie reaktora w obszarze przejścia ze strefy utleniania do strefy redukcji. 

[0019] W celu oczyszczenia gazów palna mieszanina gazów, wytworzona w strefie reduk-

cji jest odprowadzana, względnie odsysana, zasadniczo pionowo we współprądzie przez 

ruszt, względnie jego szczeliny. Pył węglowy wraz z powstającym popiołem drzewnym 

jest przy tym oddzielany od mieszaniny gazów. 15 

[0020] Powszechnym problemem w gazogeneratorach współprądowych ze złożem stałym, 

wykorzystujących znane metody, jest wciąż opanowanie poszczególnych, złożonych eta-

pów sposobu w celu uniknięcia wytwarzania smoły bądź węglowodorów w mieszaninie 

gazów z powodu niewystarczającego zgazowania. Przy tym znanym problemem jest także 

gromadzenie się unoszących się gazów wytlewnych i pirolitycznych zawierających smołę 20 

w górnej komorze gazogeneratora oraz niezadowalające rozwiązanie oczyszczania gazów. 

[0021] Kolejną przyczyną wysokiego udziału niespalonych łańcuchów węglowodorów w 

gazach pirolitycznych jest także eksploatacja wielkopojemnościowych reaktorów gazo-

wych z użyciem paliw gazogeneratorowych o różnej kawałkowatości i wilgotności. W tych 

reaktorach strefa redukcji jest za mała w porównaniu ze strefą utleniania i strefą pirolizy, 25 

przez co nie może zajść wystarczająca redukcja gazu, a zatem konieczne jest wysokona-

kładowe oczyszczanie gazów. 

[0022] Stąd ostatnio rozwijane są złożone, wielostopniowe koncepcje zgazowywania w ce-

lu uniknięcia znanego powszechnie przenoszenia smoły w gazie generatorowym. Przy tym 

dąży się do celu rozszczepienia złożonych częściowych strumieni gazu i doprowadzenia 30 

ich do odpowiednich kontrolowanych stanów reakcji w celu wytworzenia czystego gazu 

generatorowego. Wymaga to odpowiedniego nakładu technicznego w celu regulacji stru-

mieni gazu i dodatkowego nakładu energii w celu oczyszczenia gazów przy wymaganych 

wysokich stanach temperaturowych, wynoszących 1300°C, w celu rozszczepienia termicz-

nego składników smoły. 35 

[0023] W wielostopniowym urządzeniu zgazowującym z DE 102 58 640 A1 przeprowa-

dzono zatem rozszczepienie na dwa częściowe strumienie gazu do góry metodą przeciw-

prądu i do dołu ze złoża stałego metodą współprądu. W celu sterowania proporcjami obję-

tości stosuje się elementy dławiące. Odprowadzony do góry częściowy strumień gazu w 

celu osobnego utlenienia jest doprowadzany poprzez zasypywanie paliwa do komory utle-40 

niającej i utleniany podstechiometrycznie poprzez dodanie powietrza do spalania w tempe-

raturze 1100-1300°C, aby w ten sposób można było krakować, względnie utleniać, niepo-

żądane połączenia węglowodorowe o długich łańcuchach. Drugi nieoczyszczony częścio-

wy strumień gazu z gazogeneratora ze złożem stałym jest we współprądzie w dół łączony i 

mieszany z pierwszym gorącym gazem odpadkowym z komory utleniającej. Odprowadza-45 

ny do dołu częściowy strumień gazu służy jednocześnie jako czynnik transportujący dla 

potrzebnego koksu do redukcji w komorze redukującej, który, zmieszany z pierwszym 

oczyszczonym, bogatym w parę wodną strumieniem gazu, w celu wspólnej redukcji gazu, 

jest wprowadzany do komory redukcji, umieszczonej dalej. Transport pneumatyczny kok-

su jest wspierany przez doprowadzenie gazu odpadkowego z komory utleniającej, przy 50 

czym reaktor redukujący, wykonany jako złoże fluidalne, wraz z napływającym gazem 

transportującym koks wytwarza palne składniki gazu H2 i CO. 



4 

 

[0024] Ten wielostopniowy proces zgazowywania poprzez rozdzielenie strumieni gazu do 

poszczególnych komór reakcyjnych przy pomocy sterowania przez elementy dławiące, jest 

bardzo wysokonakładowy dla krakowania bądź utleniania niepożądanych połączeń wę-

glowodorowych o długich łańcuchach wraz z późniejszą redukcją gazu i, jak wiadomo, jest 

stosowany w gazogeneratorach ze złożem fluidalnym. 5 

[0025] Kolejny sposób zmniejszenia udziału smoły w gazie generatorowym jest opisany w 

EP 0 693 545 A1, gdzie w okolicy przewężenia w komorze gazogeneratora przewidziano 

okrężny kanał gazu, w którym uzyskany gaz jest poddawany drugiemu spalaniu w kanale 

okrężnym. Zamiast zabierania gaz z przestrzeni okrężnej, powinien on przepłynąć przez 

pierścień dyszy w najgorętszej strefie w temperaturze około 1000°C, aby można było spa-10 

lić udział smoły. Dzięki urządzeniom przełączającym gaz może zostać bezpośrednio po-

brany ze strefy zgazowania lub przez zmieszanie obu strumieni gazu z gazogeneratora. 

[0026] Te opracowania pokazują różne rozwiązania dla możliwego zmniejszenia udziałów 

smoły w gazie generatorowym, które jednak nie są porównywalne z niniejszym wynalaz-

kiem w postaci gazogeneratora współprądowego ze złożem stałym, z cyrkulacją we-15 

wnętrzną gazów surowych. Rozwiązanie techniczne znanych problemów zgazowywania 

jest rozwiązane za pomocą wynalazku w postaci gazogeneratora współprądowego z cyrku-

lacją wewnętrzną poprzez to, że wznoszące się, bogate w smołę gazy wytlewne i piroli-

tyczne, które powstają podczas rozpadu i odgazowywania poprzez spalanie (utlenianie) pa-

liwa gazogeneratorowego, są odsysane przez wewnętrzne pionowe kanały boczne w reak-20 

torze za pomocą działania dysz układu dyfuzor-iniektor (technika transportowania iniekto-

rowego) w górnej komorze gazogeneratora. 

[0027] Bogate w smołę gazy wytlewne i pirolityczne (czynnik transportujący) wraz ze 

środkiem zgazowującym (czynnik napędowy), poprzez odsysanie za pomocą ośmiu roz-

mieszczonych dysz dyfuzora, są przy tym mieszane ze sobą i wdmuchiwane energią ci-25 

śnienia do strefy utleniania w gazogeneratorze w celu spalenia lub wytworzenia energii. 

Dzięki intensywnemu zawirowaniu mieszaniny gazów – tak jak w przypadku palnika ole-

jowego – w strefie utleniania dochodzi do całkowitego spalenia gazów surowych zawiera-

jących smołę bądź krakowania długich łańcuchów węglowodorów. 

[0028] Dysze wdmuchujące dyfuzora poprzez odsysanie, mieszanie i wdmuchiwanie 30 

czynników powodują jednocześnie ciągłą, wewnętrzną cyrkulację strumieni gazów w reak-

torze, a tym samym równomierny rozkład temperatury i zupełny przebieg reakcji termo-

chemicznych z czasem przebywania, wystarczającym do redukcji gazu. 

[0029] Te procesy reakcji i przepływu gazów ponad płaszczyzną dyszy następują w prze-

ciwprądzie do prowadzenia paliwa w gazogeneratorze (obszar A) i powstają poprzez 35 

uwolnienie energii cieplnej przy doprowadzeniu mieszaniny powietrza i tlenu (spalanie 

podstechiometryczne) w strefach częściowego utleniania, pirolizy i suszenia. 

[0030] Zalety tego sposobu oraz urządzenia do odsysania zawierających smołę gazów wy-

tlewnych i pirolitycznych w górnej komorze gazogeneratora poprzez podajnik iniektorowy 

w dyszach wdmuchujących układu dyfuzor-iniektor to przede wszystkim zysk energii 40 

dzięki całkowitemu spalaniu gazów zawierających smołę w celu dalszej redukcji gazów, 

zapobieganie niebezpiecznemu ulatnianiu się gazu przez otwór doprowadzania paliwa oraz 

uniknięcie dodatkowych kosztów odprowadzenia i dalszego oczyszczania gazów wytlew-

nych i pirolitycznych. 

[0031] Pod płaszczyzną dyszy (obszar B), na końcu zwężenia mającego kształt szyjki bu-45 

telki, znajduje się urządzenie w postaci przestronnego 8-kątnego rusztu wannowego do 

pomieszczenia wystarczającego paleniska węgla drzewnego jako strefy redukcji do pozy-

skiwania gazu. 

[0032] W czasie rozpadu, odgazowywania i utleniania (spalania) paliwa gazogeneratoro-

wego powstaje ciągłe palenisko węgla drzewnego, które odnawia się podczas redukcji ga-50 

zu. 
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[0033] Podczas pracy w podciśnieniu oraz we współprądzie dzięki sile ssącej silnika ga-

zowego produkty utleniania (CO2, H2O), wytworzone podczas spalania, są przeciągane 

ponad tym żarzącym się węglem drzewnym w ruszcie wannowym i redukowane przy tym 

do gazów palnych (CO, H2, CH4). 

[0034] To urządzenie w postaci przestronnego 8-kątnego rusztu wannowego dzięki po-5 

nadwymiarowym proporcjom w porównaniu z wielkością strefy utleniania i strefy pirolizy 

spełnia wymóg całkowitej redukcji gazu, a tym samym wytwarzania prawie bezsmołowe-

go gazu generatorowego. 

[0035] Przejście ze strefy utleniania do strefy redukcji w obszarze zwężenia w kształcie 

szyjki butelki wraz z zamknięciem ukośnego, trapezowego, 8-kątnego rusztu wannowego 10 

umożliwia jednorodny rozkład temperatury i intensywny przepływ gazów, dzięki czemu 

jest optymalizowane wzajemne oddziaływanie między reakcjami utleniania i redukcji w 

celu redukcji gazu. 

[0036] W porównaniu z wielostopniowym urządzeniem zgazowującym, z DE 102 58 640 

A1, gazogenerator współprądowy na złoże stałe z wewnętrzną cyrkulacją gazów wytlew-15 

nych i pirolitycznych wyróżnia się tym, że nie ma zewnętrznego rozdzielania strumieni ga-

zu dla oddzielnego oczyszczania gazów (komora utleniania-redukcji), nie ma elementów 

dławiących i pneumatycznego transportu koksu dla reaktora redukcyjnego, wykonanego 

jako złoże fluidalne, lecz w reaktorze gazogeneratora zachodzi optymalizacja wszystkich 

wzajemnych oddziaływań między utlenianiem a redukcją, względnie złożonych procesów 20 

wytwarzania gazu, w celu uzyskania prawie bezsmołowego gazu drzewnego. 

[0037] Podobnie wytwornica gazu drzewnego, znana z EP 0 693 545 A1, w której w ob-

szarze przewężenia w komorze gazogeneratora przewidziano okrężny kanał gazowy do 

spalania udziałów smoły, nie odpowiada niniejszemu wynalazkowi, porównując do strefy 

utleniania przy wdmuchiwaniu przez 8-strumieniowy wieniec dyszowy z dyszami wdmu-25 

chującymi dyfuzora mieszaniny gazów w celu całkowitego spalenia. 

[0038] Zalety tego sposobu i odpowiednie urządzenia autotermicznego, bezciśnieniowego 

gazogeneratora współprądowego ze złożem stałym o cyrkulacji wewnętrznej są podane 

zgodnie z fig. 1, fig. 2 i fig. 3 jak następuje: 

- poprzez odessanie i zmieszanie cyrkulujących gazów wytlewnych i pirolitycznych 30 

ze środkiem zgazowującym przez podajnik iniektorowy w dyszach wdmuchujących 

układu dyfuzor-iniektor (fig. 3) i poprzez wdmuchiwanie tej mieszaniny gazów do 

strefy utleniania osiąga się intensywne spalanie, względnie utlenianie, przy wyso-

kich temperaturach wynoszących około 1300°C, przy czym zachodzi krakowanie 

smoły bądź niepożądanych połączeń węglowodorowych o długich łańcuchach; 35 

- dzięki działaniu układu dyfuzor-iniektor utrzymywane jest napędzanie cyrkulacji 

gazu w co najmniej 8-strumieniowym wieńcu dyszowym, dzięki czemu osiąga się 

równomierny rozkład temperatury i czas przebywania gazów, wystarczający dla 

całkowitego przebiegu redukcji gazu; 

- dzięki urządzeniu w postaci 8-kątnego rusztu wannowego o ponadwymiarowych 40 

proporcjach jest obecna wystarczająca ilość żarzącego się węgla drzewnego jako 

strefy redukcji, która umożliwia całkowitą redukcję produktów utleniania w celu 

wytworzenia prawie bezsmołowego gazu drzewnego. 

[0039] Dzięki temu sposobowi i urządzeniom technicznym, przy korzystnych warunkach 

dla inwestycji i eksploatacji, można stworzyć warunki eksploatacji konieczne dla wzajem-45 

nego oddziaływania między utlenianiem a redukcją bądź katalitycznymi i termicznymi 

procesami wytwarzania gazu, takie jak równowaga Boudouarda, równowaga gazu wodne-

go oraz równowaga metanu, tak więc w gazie drzewnym nie będzie już prawie żadnych 

niespalonych węglowodorów bądź destylatów smoły. 

[0040] W ten sposób można zastosować złożone procesy spalania i zgazowania do wytwo-50 

rzenia gazu generatorowego wyższej jakości oraz w większej ilości, mając na celu mini-
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malny koszt suchego oczyszczania gazów (filtracja gazu generatorowego nieoczyszczone-

go w celu odpylenia) oraz chłodzenia gazu do wykorzystania w silnikach. 

[0041] Z powodu opisanych łańcuchów procesowych ciągły proces zgazowania biomasy z 

drewna wymaga wielu części składowych w instalacji i technologii procesowych, które 

muszą zostać do siebie dopasowane, aby po pierwsze uniknąć zakłóceń w eksploatacji, a 5 

po drugie uzyskać maksymalne stopnie efektywności przy najlepszej jakości oraz ilości 

gazu. 

[0042] Efektem łańcuchów procesowych pełnego systemu zgazowującego jest układ dla 

elektrowni na gaz drzewny z następującymi sprzężonymi częściami składowymi instalacji: 

obróbka wstępna paliwa (rąbanie, przesiewanie), ciągłe suszenie, załadunek zasob-10 

nika oraz gazogeneratora, dopalanie lub pochodnia gazowa, odpylanie poprzez fil-

trację gazu generatorowego nieoczyszczonego, ochładzanie gazu oraz wytworzenie 

prądu i ciepła w elektrociepłowni na silniki gazowe. 

[0043] Wynalazek w postaci współprądowego reaktora redukcyjnego ze złożem stałym z 

cyrkulacją wewnętrzną zgodnie z fig. 1 i fig. 2 ze względów serwisowych (konserwacja, 15 

naprawa) składa się z trzech pojedynczych, rozmontowywanych części konstrukcyjnych, 

które wsparte są na 4-kątnym rusztowaniu stalowym 21 na czterech zawieszeniach 26. 

1. zdejmowana, ognioodporna, gazoszczelna pokrywa 24 gazogeneratora z moco-

waniem 23 oraz urządzeniem załadunkowym w postaci zasuwy z suwakiem po-

dwójnym z napędem silnikowym 10; 20 

2. płaszcz stalowy jako naczynie cylindryczne 1 z ognioodporną wymurówką 9 

oraz zintegrowanymi kanałami wentylacyjnymi 6, jak również przyłączami armatu-

ry 8; 

3. zdejmowana część dolna reaktora 23 z zewnętrznym okrężnym przewodem ru-

rowym 4 i przyłączem do 8-strumieniowych dysz 5 układu dyfuzor-iniektor jako 25 

wieńca dyszowego, do którego w celu spalenia lub zgazowania paliwa wdmuchuje 

się mieszaninę 22 gazów z gazu pirolitycznego 7 ze środkiem zgazowującym 4, 

oraz z 8-kątnym pochyłym rusztem wannowym 3 z ruchomą częścią dolną do na-

pędu ręcznego lub silnikowego 12, dla pomieszczenia paleniska węgla drzewnego 

jako strefy redukcji, jak również leżącego poniżej, ukośnie zwężonego odprowa-30 

dzenia służącego jako szyb 13 na popiół, z napędzanym silnikiem 19 zsypem 18 na 

popiół do gazoszczelnego pojemnika 20 na popiół, ruchomym rusztem 3, jak rów-

nież króćcami 14, 25 wylotu gazu. 

[0044] Bezciśnieniowa, autotermiczna komora 2 współprądowego reaktora redukcyjnego 

ze złożem stałym ma wraz z ognioodporną wymurówką 9 kształt szyjki butelki − podobnie 35 

jak w przypadku wielkiego pieca. Dzięki temu przewężeniu w obszarze przejścia strefy 

utleniania w strefę redukcji istnieje intensywna wymiana materiału między reaktywną po-

wierzchnią paleniska węgla drzewnego a składnikami gazu (CO2, H2O) dla przeprowa-

dzenia redukcji gazu (CO, H2, CH4). 

[0045] Według fig. 1, paliwo gazogeneratorowe, składające się z rozdrobnionych zrębków 40 

drzewnych, za pomocą przenośnika taśmowego jest stale doprowadzane do w dużej mierze 

gazoszczelnej i odpornej na zapłon wsteczny zasuwy 10 z suwakiem podwójnym i wpro-

wadzane do komory 2 reaktora po sygnale wskaźnika 8. 

[0046] Zgazowywany materiał w komorze 2 reaktora przepływa od góry do dołu przez 

strefy suszenia, pirolizy (rozpadu, odgazowania), utleniania oraz redukcji. Podczas spala-45 

nia w strefie utleniania, na płaszczyźnie dysz w palenisku ponad rusztem wannowym 3 

powstają temperatury do 1200°C, przy czym uwalniana energia utrzymuje w ruchu procesy 

zgazowania w poszczególnych strefach. Powstające przy tym gazy wytlewne i pirolityczne 

wznoszą się w przeciwprądzie do górnej przestrzeni 7 zgazowania. 

[0047] Poprzez co najmniej osiem rozmieszczonych równomiernie dysz 4 iniektora, w po-50 

staci dyfuzora − patrz fig. 3 − które są połączone z położonym na zewnątrz okrężnym 

przewodem rurowym 4 wokół reaktora 1 gazogeneratora, wznoszące się i zbierające się 
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gazy pirolityczne są odsysane do przestrzeni 7 zgazowania kanałami bocznymi 6, zinte-

growanymi pionowo w ogniotrwałej wymurówce 9, dzięki działaniu iniektora i po zmie-

szaniu ze środkiem zgazowującym z rur 4, 5 jako mieszanina 22 gazów są wdmuchiwane 

do strefy utleniania w celu wspólnego spalenia z paliwem 2 gazogeneratorowym. 

[0048] Dzięki temu odsysaniu łatwo lotnych gazów wytlewnych bądź gazów pirolitycz-5 

nych 7 zawierających smołę, powstających przy wznoszeniu się podczas reakcji suszenia, 

rozpadu i odgazowywania przez spalanie paliw gazogeneratorowych, inicjuje się cyrkula-

cję wewnętrzną strumieni gazów w przestrzeni zgazowania. Przepływanie paliwa gazoge-

neratorowego bądź cyrkulacja strumieni niespalonych węglowodorów korzystnie wpływa 

na równomierny rozkład temperatury w reaktorze gazogeneratora i wzmacnia w ten sposób 10 

zupełność przebiegu reakcji równowagowych. 

[0049] Dzięki odessaniu wznoszących się gazów pirolitycznych w górnej przestrzeni 7 ga-

zogeneratora poprzez położone wewnątrz kanały boczne 6 rozwiązano powszechnie znany 

problem niepożądanego ulatniania się gazu przez otwór do wprowadzania paliwa do gazo-

generatora. Niebezpieczne gazy pirolityczne wznoszące się do górnej przestrzeni gazoge-15 

neratora w przeciwprądzie, w zależności od sposobu, są zazwyczaj doprowadzane do ukła-

du oczyszczania gazów przy dużym nakładzie. 

[0050] Po intensywnym procesie mieszania czynnika transportującego gaz wytlewny i pi-

rolityczny oraz czynnika napędowego dla środka zgazowującego (np. tlenu atmosferycz-

nego), energia ciśnienia dysz 5 układu dyfuzor-iniektor podczas wdmuchiwania mieszani-20 

ny 22 gazów do paleniska węgla drzewnego powoduje optymalne spalanie mieszaniny ga-

zów bądź krakowanie gazu wytlewnego bądź pirolitycznego, zawierającego smołę. Pod-

stechiometryczne dodanie powietrza do spalania prowadzi do pozyskania energii dla wy-

sokiego wzrostu temperatury (proces egzotermiczny) do około 1100°C do 1200°C, przez 

co uzyskuje się znaczny rozpad bądź przemianę niespalonych węglowodorów w składniki 25 

chemiczne (CO2, H2O). 

[0051] W celu zwiększenia stopnia sprawności środek zgazowujący po wstępnym ogrzaniu 

jest wdmuchiwany do środka reaktora przez co najmniej osiem rozmieszczonych równo-

miernie dysz powietrznych 5, które jako wieniec dyszowy są połączone z położonym na 

zewnątrz przewodem okrężnym 4 wokół gazogeneratora. 30 

[0052] Pod dyszami wdmuchującymi, na środku pojemnika reaktora, jest umieszczony 

przestronny ruszt w postaci 8-kątnej wanny 3 z pochyłymi ściankami bocznymi, w której 

stale tworzy się palenisko węgla drzewnego jako strefa redukcji bądź jako katalizator do 

redukcji gazu. 

[0053] Dzięki mającym kształt szczeliny, ognioodpornym otworom rusztu wannowego 3 35 

wytworzony w strefie redukcji gaz generatorowy (proces egzotermiczny) ulatuje do dołu w 

dominującym podciśnieniowym trybie pracy, który jest uzyskiwany dzięki silnikowi bez-

sprężarkowemu bądź wentylatorowi gazu odpadowego. 

[0054] Gaz generatorowy opuszcza gazogenerator przez ognioodporny otwór 14 w bocz-

nych króćcach 25 wylotu gazu i przed użytkowaniem w elektrociepłowni silnikowej jest 40 

doprowadzany do układu oczyszczania gazów bądź chłodzenia. 

[0055] Podczas przepływania gazu generatorowego przez palenisko węgla drzewnego 

zbierający się podczas spalania oraz podczas wytwarzania gazu popiół drzewny, jak rów-

nież zawierający pył, gruboziarnisty węgiel drzewny jest porywany jako ścier. Gruboziar-

nisty ścier węgla drzewnego wraz z popiołem spada na część pochyłą szybu 13 na popiół 45 

pod reaktorem. Popiół oraz gruboziarnisty ścier węgla drzewnego jest transportowany i 

usuwany przez napędzany silnikiem 19 przenośnik ślimakowy 18 do gazoszczelnego po-

jemnika 20 na popiół. 

[0056] W celu uniknięcia szkód w palenisku węgla drzewnego z powodu nagromadzenia 

żużla lub popiołu płaska część dolna 8-kątnego rusztu wannowego 3 jest wykonana z moż-50 

liwością poruszania silnikiem 12 lub poruszania ręcznego. 
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[0057] W celu osłonięcia przed wnikaniem materiału 2 z gazogeneratora kanały boczne 6 

są chronione osłonami 16, podobnie jak otwór 14 króćca 25 wylotu gazu jest chroniony 

osłoną 15 przed przenikaniem popiołu i sadzy z węgla drzewnego. 

[0058] Kształt wewnętrznej komory 2 gazogeneratora, przypominający stromą szyjkę bu-

telki, dzięki ognioodpornej wymurówce 9 zapobiega zagrażającemu w przeciwnym razie 5 

tworzeniu się mostków lub pustych przestrzeni wskutek wypalenia, ponieważ paliwo ga-

zogeneratorowe do spalenia lub zgazowania leży bezpośrednio na 8-kątnym ruszcie wan-

nowym 3 bądź jest zmuszone przez siłę ciężkości do tego, aby się zsunąć. Poza tym pod-

czas wprowadzania rozdrobnionego paliwa gazogeneratorowego przez zasuwę 10 z suwa-

kiem podwójnym wywoływany jest dodatkowy spadek ciśnienia , przez co nie powstają 10 

wiązania mostkowe bądź puste przestrzenie. 

[0059] Zwężenie w kształcie szyjki butelki ponad rusztem wannowym powoduje poza tym 

intensywną wymianę strumieni materiału, która umożliwia jednorodny rozkład temperatu-

ry w mieszaninie gazu pirolitycznego i środka zgazowującego, a żarzącemu się węglowi 

drzewnemu, jako strefie redukcji dalszy rozkład pozostałej smoły.  15 

[0060] Cyrkulacja wewnętrzna strumieni gazów w celu rozszczepienia węglowodorów lub 

smoły dodatkowo poprawia ten proces. Dzięki temu możliwy jest optymalny rozkład tem-

peratury w reaktorze przy równomiernym, całkowitym przebiegu reakcji, jak również wy-

starczający czas przebywania gazów w strefach reakcji. Są to optymalne założenia do 

ustawienia reakcji zgodnie z równowagą reakcji Boudouarda, równowagi gazu wodnego i 20 

równowagi metanu w celu wytwarzania gazu dobrej jakości w dużych ilościach. 

[0061] Poniżej podsumowano krótko kilka istotnych aspektów niniejszego wynalazku. 

Istotnym aspektem jest to, że urządzenie w postaci pojemnika 1 reaktora, złożone z: cylin-

drycznego płaszcza z blachy stalowej; mającej kształt szyjki butelki ognioodpornej wymu-

rówki 9 komory 2 gazogeneratora z pionowymi kanałami bocznymi 6; okrężnego przewo-25 

du rurowego 4 wokół gazogeneratora, wykonanego jako 8-strumieniowy wieniec dyszowy 

z rozmieszczonymi równomiernie dyszami 5 układu dyfuzor-iniektor (podajnik iniektoro-

wy) do odsysania gazów wytlewno-pirolitycznych 7 (czynnik transportujący) przez środek 

zgazowujący 4 (czynnik napędowy) oraz wytworzenia mieszaniny 22 obu czynników oraz 

wdmuchiwania mieszaniny gazów (działanie energii ciśnienia dyfuzora) do strefy utlenia-30 

nia; zasuwy 10 z suwakiem podwójnym do wprowadzania paliwa gazogeneratorowego do 

komory 2 zgazowania, które jest w strefach suszenia, pirolizy i utleniania spalane bądź 

zgazowywane, a w 8-kątnym trapezowym ruszcie wannowym 3 przez podstechiometrycz-

ne spalanie paliwa gazogeneratorowego stale tworzy się od nowa palenisko jako strefa re-

dukcji do wytwarzania gazu − jest podstawą sposobu, w którym wskutek odsysania gazów 35 

wytlewnych i pirolitycznych, wznoszących się z przestrzeni 7 gazogeneratora przez pio-

nowe kanały boczne 6 ognioodpornej wymurówki 9 reaktora i przez wtryskiwanie 5 wy-

tworzonej tu mieszaniny 22 gazów ze środkiem zgazowującym 4 przez dysze układu dyfu-

zor-iniektor (fig. 3), wymuszana jest cyrkulacja wewnętrzna gazów w reaktorze, która jed-

nocześnie podczas wdmuchiwania do strefy utleniania dzięki działaniu dysz 5 układu dy-40 

fuzor-iniektor wytwarza intensywne zawirowanie mieszaniny 22 gazów i w ten sposób 

prowadzi do całkowitego spalenia mieszaniny 22 gazów, zawierającej smołę, bądź krako-

wania smoły, względnie długich łańcuchów węglowodorów. 

[0062] Ponadto jest istotne to, że za pomocą urządzenia w postaci podajnika iniektorowego 

(fig. 3), wykonanego jako dysza zasilająco-wdmuchująca 5 (czynnik napędowy: środek 45 

zgazowujący), która odsysa podciśnieniem gazy wytlewne i pirolityczne 7 (czynnik trans-

portujący), a wytworzona przy tym w dyfuzorze 5 mieszanina 22 gazów (środek zgazowu-

jący oraz czynnik transportujący) jest wtryskiwana energią ciśnienia do strefy utleniania, a 

zatem dzięki działaniu podajnika iniektorowego inicjowana jest wewnętrzna cyrkulacja 

gazów przez poszczególne strefy suszenia , pirolizy i utleniania − zapobiega się ulatnianiu 50 

się gazu podczas podawania paliwa, a jednocześnie dzięki intensywnemu spalaniu oraz 

zawirowaniu osiąga się jednorodny rozkład temperatury, jak również intensywny przepływ 
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gazów w reaktorze i czas przebywania gazów, wystarczający do dalszego rozszczepienia 

niespalonych połączeń węglowodorów, względnie smoły. 

[0063] Kolejną ważną cechą jest to, że urządzenie w postaci wieńca dyszowego 4, 5 (fig. 

2) z co najmniej ośmioma dyszami wdmuchującymi 5 iniektora jest rozmieszczone rów-

nomiernie wokół reaktora zgazowującego, który jest połączony z leżącym na zewnątrz re-5 

aktora okrężnym przewodem rurowym 4 i prowadzi centralnie przyłączony, podgrzany 

środek zgazowujący, w którym mieszaninę 22 gazów z gazami wytlewnymi i pirolitycz-

nymi wdmuchuje się do środka strefy utleniania do gazogeneratora i dzięki tej postaci rea-

lizacji zapewnia się technikę bezpieczeństwa, którą można kontrolować. 

[0064] Szczególnie korzystne jest, gdy urządzenie w postaci 8-kątnego, pochyłego, trape-10 

zowego rusztu paleniskowego w kształcie wanny 3, z otworami w kształcie szczelin, jest 

umieszczone w środku reaktora zgazowującego, który ma ruchomą część dolną rusztu pa-

leniskowego uruchamianą ręcznie lub silnikiem 12 w celu usuwania szkód spowodowa-

nych przez nagromadzenia żużla i popiołu, w którym w porównaniu ze strefą utleniania i 

pirolizy jest ponadwymiarowa ilość żarzącego się węgla drzewnego jako strefy redukcji, 15 

która ciągle odnawia się poprzez podstechiometryczne spalanie paliwa gazogeneratorowe-

go, a tym samym jako katalizator umożliwia w dużej mierze zupełną redukcję gazu pro-

duktów utleniania (CO2, H2O) w celu wytworzenia prawie bezsmołowego gazu generato-

rowego (CO, H2, CH4). 

[0065] Ponadto korzystne jest, gdy urządzenie w postaci szybu 13 na popiół w dolnej czę-20 

ści gazogeneratora poniżej rusztu wannowego 3 spełnia zadanie pomieszczenia popiołu 

bądź ścieru węgla, po wypaleniu się paliwa gazogeneratorowego w ruszcie wannowym 3 

bądź jest wynikiem ścierania, wskutek odsysania gazu generatorowego w podciśnienio-

wym trybie pracy spada na leżący poniżej szyb 13 na popiół poprzez wykonany szczeli-

nowo ruszt wannowy 3 i jest stale usuwany do gazoszczelnego pojemnika 20 na popiół za 25 

pomocą przenośnika ślimakowego 18 popiołu z napędem silnikowym 19. 

[0066] Jest korzystne, gdy ładowanie paliwa gazogeneratorowego do reaktora zgazowują-

cego następuje za pomocą urządzenia w postaci w dużej mierze szczelnej, odpornej na za-

płon wsteczny zasuwy 10 z suwakiem podwójnym o napędzie silnikowym, która jest nało-

żona na zdejmowaną pokrywę 23, 24 walca stalowego i która ognioodporną, ruchomą pły-30 

tą 11 osłania dolną zasuwę z suwakiem przed promieniowaniem gorących gazów. 

[0067] Ponadto jest korzystne to, że urządzenie w postaci reaktora zgazowującego (fig. 1) 

ze względów serwisowych może być rozmontowane na trzy konstrukcyjne części składo-

we, mianowicie część górną z pokrywą 24 oraz zasuwą 10 z suwakiem podwójnym, część 

środkową z pierścieniem cylindrycznym 1 z blachy stalowej z ognioodporną wymurówką 35 

9 w kształcie 17 szyjki butelki i zintegrowanymi pionowymi kanałami bocznymi 6 oraz 

część dolną, w której dysze wdmuchujące 5 układu dyfuzor-iniektor z siatką 4 rur okręż-

nych, 8-kątnym rusztem wannowym 3, podłączonym szybem 13 na popiół z króćcami 14, 

25 wylotu gazu oraz urządzeniem 18, 19, 20 do usuwania popiołu i wszystkimi częściami 

składowymi tworzą jedną całość. 40 

[0068] Kolejnym aspektem wynalazku jest to, że urządzenie w postaci wewnętrznej wy-

murówki 9 komory reaktora jest wykonane w kształcie szyjki butelki, w której zintegro-

wane są pionowe kanały boczne do cyrkulacji wewnętrznej gazów w podciśnieniowym 

trybie pracy i na którą jest nałożony 8-kątny ruszt wannowy 3, co powoduje intensywną 

wymianę strumienia materiału z jednorodnym rozkładem temperatury, który uniemożliwia 45 

tworzenie się mostków oraz wypalanie pustych przestrzeni. 

[0069] Ponadto ważne jest to, że urządzenie w postaci reaktora zgazowującego 1 (fig. 1, 

fig. 2) z przyczyn serwisowych jest równomiernie wsparte na czworokątnym rusztowaniu 

stalowym 21, przymocowane w czterech miejscach 26, i są do niego przymocowane urzą-

dzenia zmechanizowane. 50 

[0070] Podsumowując ostatecznie, wynalazek dotyczy autotermicznego gazogeneratora 

współprądowego ze złożem stałym, pracującego na podciśnienie, z wewnętrzną cyrkulacją 
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gazu, do wytworzenia prawie bezsmołowego gazu drzewnego z biomasy za pomocą urzą-

dzeń według fig. 1, z: komorą 2 reaktora z wymurówką 9 w kształcie szyjki butelki oraz ze 

zintegrowanymi pionowymi kanałami bocznymi 6; zasuwą 10 z suwakiem podwójnym do 

wprowadzania paliwa gazogeneratorowego; podajnikiem iniektorowym, składającym się 

co najmniej z 8 -strumieniowego wieńca dyszowego 4, 5 układu dyfuzor-iniektor do odsy-5 

sania i mieszania gazów wytlewnych i pirolitycznych 7 ze środkiem zgazowującym 5, któ-

rych mieszanina 22 jest wdmuchiwana pod ciśnieniem do strefy utleniania; wieńcem dy-

szowym z okrężnym przewodem rurowym, połączonym na zewnątrz wokół gazogenerato-

ra, zaopatrującym we wstępnie ogrzewany środek zgazowujący; 8-kątnym rusztem wan-

nowym 3 o ponadwymiarowych proporcjach do pomieszczenia paleniska węgla drzewne-10 

go jako strefy redukcji dla wystarczającej redukcji gazu. 

[0071] Na tych urządzeniach opiera się sposób cyrkulacji wewnętrznej gazów wytlewnych 

i pirolitycznych 7 ze środkiem zgazowującym 4 poprzez odessanie z użyciem podajnika in-

iektorowego, zmieszanie i wdmuchnięcie mieszaniny gazów do strefy utlenienia w celu 

wspólnego spalenia wraz z paliwem gazogeneratorowym, dzięki czemu ma miejsce kra-15 

kowanie smoły bądź węglowodorów, równomierny rozkład temperatury, czas przebywania 

w strefie redukcji w przestronnym ruszcie wannowym, wystarczający do całkowitej reduk-

cji gazu. 

 

Zastrzeżenia patentowe 

 

1. Urządzenie do zgazowywania paliw stałych, w szczególności biomasy, w postaci auto-

termicznego gazogeneratora współprądowego z reaktorem ze złożem stałym, pracują-20 

cego na podciśnienie, który ma komorę (2) reaktora z fragmentem górnym (2a) jako 

strefą utleniania oraz fragmentem dolnym (2b) jako strefą redukcji, przy czym przewi-

dziane są dysze wdmuchujące (5) układu dyfuzor-iniektor do wdmuchiwania środka 

zgazowującego (4), które są umieszczone w obszarze środkowym komory (2) reaktora 

między fragmentem górnym (2a) a fragmentem dolnym (2b), i przy czym na fragmen-25 

cie górnym przewidziano co najmniej jeden górny otwór spustowy, który jest połączo-

ny z co najmniej jednym otworem powrotnym (22) w obszarze środkowym komory 

(2) reaktora, przy czym dysze wdmuchujące (5) układu dyfuzor-iniektor do wdmu-

chiwania środka zgazowującego uchodzą do co najmniej jednego otworu powrotnego 

(22), a w fragmencie dolnym przewidziano co najmniej dolny otwór spustowy, zna-30 

mienne tym, że co najmniej górny otwór spustowy jest połączony z co najmniej jed-

nym otworem powrotnym (22) w obszarze środkowym komory (2) reaktora za pomo-

cą wewnętrznych pionowych kanałów bocznych w reaktorze ze złożem stałym i że 

górny otwór spustowy jest połączony wyłącznie z co najmniej jednym otworem po-

wrotnym (22). 35 

2. Urządzenie według zastrzeżenia 1, znamienne tym, że dysze wdmuchujące (5) układu 

dyfuzor-iniektor są rozdzielone równomiernie wokół obwodu komory reaktora w po-

staci wieńca dyszowego. 

3. Urządzenie według jednego z zastrzeżeń 1 lub 2, znamienne tym, że dolny fragment 

komory reaktora jest korzystnie wykonany jako ośmiokątny ruszt wannowy (3). 40 

4. Urządzenie według jednego z zastrzeżeń 1 do 3, znamienne tym, że górny otwór spu-

stowy jest połączony z co najmniej jednym otworem powrotnym (22) za pomocą ka-

nałów bocznych (6), które są umieszczone wewnątrz cylindrycznego płaszcza z blachy 

stalowej i na zewnątrz ognioodpornej wymurówki (9). 

5. Urządzenie według jednego z zastrzeżeń 1 do 4, znamienne tym, że pod rusztem 45 

wannowym (3) jest umieszczony szyb (13) na popiół do pomieszczenia odpadów sta-

łych, który jest połączony za pomocą przenośnika ślimakowego (18) popiołu z ga-

zoszczelnym pojemnikiem (20) na popiół. 
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6. Urządzenie według jednego z zastrzeżeń 1 do 5, znamienne tym, że zasilanie komory 

(2) reaktora w paliwo następuje za pomocą zasuwy (10) z suwakiem podwójnym. 

7. Urządzenie według jednego z zastrzeżeń 1 do 6, znamienne tym, że wymurówka (9) 

komory (2) reaktora jest wykonana w kształcie szyjki butelki. 

8. Sposób zgazowywania paliw stałych, w szczególności biomasy, w pracującym na 5 

podciśnienie autotermicznym gazogeneratorze współprądowym ze złożem stałym, 

według jednego z zastrzeżeń 1 do 7, w którym środek zgazowujący, korzystnie powie-

trze, jest wdmuchiwany do środkowego fragmentu komory (2) reaktora ze złożem sta-

łym i w którym pierwszy strumień częściowy wdmuchiwanego gazu uchodzi z reakto-

ra ze złożem stałym, prowadzony w przeciwprądzie do góry jako gaz pirolityczny (7), 10 

i w którym drugi strumień częściowy wdmuchiwanego gazu uchodzi z reaktora ze zło-

żem stałym, prowadzony we współprądzie do dołu, znamienny tym, że pierwszy 

strumień częściowy (7) jest prowadzony do dołu poza komorą (2) reaktora przez we-

wnętrzne pionowe kanały boczne w reaktorze ze złożem stałym i wraz ze środkiem 

zgazowującym (4) jest ponownie wprowadzany do komory (2) reaktora, przy czym 15 

pierwszy strumień częściowy jest cofany wskutek działania iniektora środka zgazowu-

jącego (4) do reaktora ze złożem stałym i przy czym dysze wdmuchujące dyfuzora 

poprzez odsysanie, mieszanie oraz wdmuchiwanie ośrodków powodują stałą cyrkula-

cję wewnętrzną strumieni gazów w reaktorze. 

9. Sposób według zastrz.8 znamienny tym, że gaz pirolityczny (7) pierwszego częścio-20 

wego strumienia jest w całości zawracany do reaktora ze złożem stałym. 

10. Sposób według jednego z zastrzeżeń 8 albo 9 znamienny tym, że środek zgazowujący 

(4) jest wstępnie ogrzewany przed wdmuchaniem do reaktora ze złożem stałym. 
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