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1. Sposób wydzielania metanu z gazów kopalnianych, 
polegający na sprężaniu gazu do ciśnienia 300 do 1000 kPa,
oczyszczaniu i usunięciu wody oraz następnym rozdziela-
niu gazu metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA, przy 
czym adsorpcja PSA prowadzona jest w instalacji zawiera-
jącej baterię korzystnie pięciu adsorberów, wyposażoną w za-
wory odcinające przesterowywane według cyklicznie powta-
rzalnego w każdym adsorberze programu zawierającego
operacje technologiczne: adsorpcji, płukania, desorpcji i na-
pełniania, przy czym w sposobie tym strumienie gazu odpro-
wadzane z danego adsorbera podczas operacji adsorpcji 
i desorpcji wykorzystywane są do przeprowadzania operacji 
napełniania i płukania w innych adsorberach, znamienny 
tym, że pełny cykl adsorpcji PSA zawiera kolejno po sobie 
wykonywane operacje technologiczne:

– operację pierwszej adsorpcji (A1), w której do danego 
adsorbera (3) w czasie 60 do 240 s, pod ciśnieniem (P1) 
300 do 1000 kPa doprowadza się strumień oczyszczonego 
gazu kopalnianego zmieszany ze strumieniem gazu odpro-
wadzanego z innego adsorbera (7) w którym wykonywana 
jest operacja płukania (R), a jednocześnie z drugiego końca 
danego adsorbera (3) odprowadza się gaz o obniżonej za-
wartości metanu, który usuwa się z instalacji jako gaz od-
padowy, ………….…………………………………………….. .
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Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest sposób wydzielania metanu z gazów kopalnianych pochodzących 

z wyprzedzającego odmetanowania pokładów węgla w kopalniach węgla kamiennego, lub wydobywa-
nych z pokładów węgla kamiennego odwiertami z powierzchni.

Gazy kopalniane pochodzące z wyprzedzającego odmetanowania ścian górniczych zawierają: 
35 do 65% mol. CH4, 6 do 8% mol. O2, 2 do 3% mol. CO2. Głównym zanieczyszczeniem jest azot. Po-
nadto gazy kopalniane są nasycone równowagowo wilgocią, zawierają zawiesiny olejów i cząstek sta-
łych. Gazy kopalniane są odprowadzane przy pomocy ssaw, na powierzchni kopalni dostępne są pod 
ciśnieniem zbliżonym do atmosferycznego. Dotychczas gazy kopalniane są wykorzystywane jako gaz 
opałowy w lokalnych ciepłowniach, elektrociepłowniach, w turbinach gazowych. Jedną z alternatyw wy-
korzystania gazów kopalnianych jest wydzielanie z nich metanu w postaci gazu wysokometanowego, 
zawierającego powyżej 96% mol. CH4.

Znany z niemieckiego opisu patentowego DE 4425712 sposób niskotemperaturowego rozfrak-
cjonowania gazu kopalnianego polega na kolejnym wykonaniu operacji: sprężania gazu do ciśnienia 
500 do 1500 kPa, oczyszczania z wody i dwutlenku węgla, schładzania do stanu częściowej konden-
sacji metanu i na końcu niskotemperaturowym rozfrakcjonowaniu z uzyskiem produktu gazowego o za-
wartości co najmniej 85% mol. CH4. Sposób jest energochłonny i niebezpieczny z uwagi na obecność 
tlenu tworzącego z metanem mieszaninę wybuchową.

Znany jest również sposób przedstawiony niemieckim opisem patentowym DE 3306371, wyko-
rzystujący do rozdziału gazu kopalnianego metodę adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA. Adsorpcja 
zmiennociśnieniowa - stosowana zwłaszcza do rozdziału zaazotowanych gazów ziemnych - realizo-
wana jest w cyklicznie powtarzających się kolejno po sobie operacjach technologicznych: adsorpcji, 
regeneracji sorbentu przez kilkustopniowe obniżanie ciśnienia z wykorzystaniem gazu wylotowego 
z danego adsorbera do podwyższenia ciśnienia w innym adsorberze, desorpcji i napełniania. W roz-
wiązaniu DE 3306371 proces PSA prowadzony jest w instalacji zawierającej baterię adsorberów wy-
pełnionych porowatym sorbentem, pracujących według cyklicznie powtarzanego harmonogramu. Gaz 
kopalniany dostarczany jest do adsorbera po uprzednim sprężeniu go do ciśnienia rzędu 500 do 
800 kPa. Po wyczerpaniu się pojemności adsorpcyjnej sorbentu przeprowadzane są kolejno: współ-
prądowe odprężanie do ciśnienia 250 do 500 kPa a następnie przeciwprądowe odprężanie do ci-
śnienia 110 do 200 kPa - uzyskując pierwszą część mieszaniny gazowej o zawartości co najmniej 
50% mol. CH4. Następnie prowadzi się przeciwprądowe płukanie adsorbera gazami wylotowymi uzy-
skanymi z innych adsorberów w których prowadzone są procesy adsorpcji lub współprądowego od-
prężania - uzyskując drugą część gazu o zwiększonej zawartości metanu. Sposób zapewnia utrzymy-
wanie stałej zawartości metanu w wyjściowym produkcie, przez regulację ciśnienia płukania w zależ-
ności od zmiennej zawartości metanu w gazie kopalnianym. Przy wzroście zawartości metanu pod-
wyższa się ciśnienie przeciwprądowego odprężania. Sposób zapewnia skuteczny rozdział tylko w za-
kresie mniejszych stężeń wydzielanego składnika.

Znanych jest wiele różnych sposobów prowadzenia adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA, któ-
re mogłyby być wykorzystane do wydzielania metanu z gazów kopalnianych. Sposób przedstawiony 
w amerykańskim opisie patentowym US 4578089, dotyczący zwłaszcza wydzielania dwutlenku węgla 
z mieszanin gazowych, realizowany jest w instalacji zawierającej cztery adsorbery wypełnione węglo-
wym sitem molekularnym lub węglem aktywnym, selektywnie adsorbującym CO2, CH4 względem po-
zostałych składników mieszaniny gazowej. Proces PSA obejmuje następujące, realizowane cyklicznie 
operacje technologiczne:

– operację adsorpcji, w trakcie której rozdzielany gaz przepływa przez adsorber pod ciśnieniem 
zbliżonym do atmosferycznego, następuje adsorpcja silniej adsorbowalnego składnika gazu, nie zaad-
sorbowane gazy są odprowadzane z instalacji,

– operację desorpcji próżniowej, w której z adsorbera odprowadza się desorbujący gaz, w prze-
ciwprądzie do przepływu gazu w stadium adsorpcji, gaz jest odsysany przy pomocy pompy próżnio-
wej, część strumienia gazu jest zawracana do procesu celem wykonania operacji płukania,

– operację napełniania, w której do adsorbera doprowadza się strumień surowca we współprą-
dzie do przepływu gazu w operacji adsorpcji, ciśnienie w adsorberze wzrasta do ciśnienia adsorpcji.

Udoskonalenie rozwiązania podstawowego polega na tym, że po zakończeniu operacji adsorp-
cji obniża się ciśnienie w adsorberze poprzez współprądowe odprowadzenie gazu, który jest dołącza-
ny do strumienia surowca. Kolejne rozwinięcie wynalazku polega na wykonywaniu dwustopniowej 
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desorpcji. Gaz pochodzący z pierwszego stopnia desorpcji jest zawracany do procesu jako gaz płu-
czący, służący do wykonania operacji współprądowego płukania. Gaz wytwarzany w drugim stopniu 
desorpcji, prowadzonej pod wysoką próżnią, jest właściwym produktem o wysokiej zawartości silniej 
adsorbowalnego składnika.

W rozwiązaniu według amerykańskiego opisu patentowego US 5174796, dotyczącym odazoto-
wania gazów ziemnych, proces adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA polega na tym, że do adsorbera 
doprowadza się rozdzielany gaz, jednak z drugiego końca nie odprowadza się składników niezaad-
sorbowanych - przez co ciśnienie w adsorberze wzrasta do określonego ciśnienia końcowego adsorp-
cji. Następnie usuwa się azot ze złoża sorbentu poprzez współprądowe obniżanie ciśnienia. Część 
gazu z obniżania ciśnienia wykorzystuje się do podwyższania ciśnienia w innych adsorberach. Część 
gazu odprowadza się z instalacji jako gaz opałowy o podwyższonej wartości opałowej. Właściwy pro-
dukt w postaci gazu zawierającego 98% mol. CH4 otrzymuje się w ostatniej operacji, przeciwprądo-
wego obniżania ciśnienia. Następnie sorbent płucze się gazem wzbogaconym w azot, gaz wypłukiwa-
ny zawracany jest do surowca. Ciśnienia w adsorberach odbudowuje się przy pomocy strumieni gazu 
wzbogaconego w azot, pochodzących z różnych faz obniżania ciśnienia. Proces PSA jest realizowany 
w pięcioadsorberowej instalacji. Adsorbery są wypełnione węglem aktywnym selektywnie adsorbują-
cym metan względem azotu. Instalacja wyposażona jest w sprężarki i pompę próżniową.

Inne rozwiązanie - przedstawione w opisie patentowym Europejskiego Urzędu Patentowego
EP 0590615, dotyczące również odazotowania gazów ziemnych - polega na tym, że operację adsorp-
cji wykonuje się pod zwiększonym ciśnieniem, a następnie przeprowadza się współprądowe obniżanie 
ciśnienia. Gaz wytworzony w tej operacji zawracany jest do surowca. Kolejno wykonuje się współprą-
dowe płukanie częścią gazu produktowego wytwarzanego w fazie desorpcji, o wysokiej zawartości me-
tanu, gaz wypłukiwany jest dołączany do surowca. Następnie wykonuje się przeciwprądową desorpcję 
próżniową uzyskując gaz wysokometanowy. Proces może być zmodyfikowany poprzez wykorzystanie 
części gazu wytwarzanego podczas obniżania ciśnienia do podwyższania ciśnienia w innym adsor-
berze. Końcowe podwyższanie ciśnienia, do ciśnienia adsorpcji wykonuje się gazem zaazotowanym. 
Opisany proces PSA realizowany jest w instalacji pięcioadsorberowej, adsorbery wypełnione są wę-
glem aktywnym selektywnie adsorbującym metan względem azotu.

W opisie patentowym Europejskiego Urzędu Patentowego EP 545559 przedstawiony jest spo-
sób odazotowania gazów ziemnych w którym rozdział w cyklu PSA zawiera operację napełniania ga-
zem zaazotowanym bez odbioru gazu z drugiego końca adsorbera. Następnie wykonuje się operację 
współprądowego płukania gazem wzbogaconym w metan, a z drugiego końca odprowadza się gaz 
wzbogacony w azot. Kolejnymi operacjami są: współprądowe obniżanie ciśnienia podczas której gaz 
wypłukiwany o niskiej zawartości metanu odprowadzany jest z instalacji, i desorpcja metanu poprzez 
przeciwprądowe obniżanie ciśnienia. Część metanu jest zawracana do procesu celem wykonania ope-
racji płukania.

Stosunkowo proste i oryginalne rozwiązanie procesu odazotowania gazów ziemnych przedsta-
wiono w materiałach konferencji: Laurence Reid Gas Conditioning Conference, Norman Oklahoma 
1993; J.D'Amico, H.Reinhold, J.Gamez, „A PSA Process for Nitrogen Rejection from Natural Gas”. 
Proces odazotowania gazu według opisanej technologii zawiera następujące operacje:

– współprądowe napełnianie adsorbera surowcem do uzyskania ciśnienia adsorpcji,
– adsorpcja, gaz przepływa przez adsorber pod zwiększonym ciśnieniem, z drugiego końca od-

prowadza się gaz wzbogacony w azot, następuje adsorpcja metanu,
– przeciwprądowe, ciśnieniowe płukanie sorbentu gazem wysokometanowym wytwarzanym w fa-

zie desorpcji, gaz wypłukiwany dołączany jest do surowca, przeciwprądowa desorpcja, w tym desorp-
cja próżniowa, desorbowanym jest gaz wysokometanowy zawierający powyżej 96% mol. CH4, część 
gazu jest sprężana i zawracana do procesu celem wykonania operacji przeciwprądowego płukania. 
Proces technologiczny realizowany jest w czteroadsorberowej instalacji PSA, adsorbery wypełnione 
są węglowym sitem molekularnym selektywnie adsorbującym metan względem azotu.

W opisie amerykańskim US 5792239, również dotyczącym odazotowania gazów ziemnych,
przedstawiona jest realizacja procesu w trójadsorberowej instalacji PSA. Adsorbery wypełnione są 
węglowym sitem molekularnym, selektywnie adsorbującym metan względem azotu. Instalacja wypo-
sażona jest w zbiorniki buforowe, sprężarki i pompy próżniowe. Proces zawiera następujące operacje 
technologiczne:

– operację adsorpcji, do adsorbera doprowadzany jest zaazotowany gaz ziemny, z drugiego koń-
ca odprowadzany jest gaz wzbogacony w azot,
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– operację przeciwprądowego obniżania ciśnienia pierwszego stopnia, desorbowany gaz o skła-
dzie surowca jest wykorzystywany do podwyższania ciśnienia w innym adsorberze,

– operację płukania, w której do adsorbera doprowadza się gaz wzbogacony w metan wytwo-
rzony w operacji obniżania ciśnienia drugiego stopnia, gaz wypłukiwany wykorzystany jest do podwyż-
szania ciśnienia w innym adsorberze,

– operację obniżania ciśnienia drugiego stopnia, wytworzony w tej operacji gaz jest zawracany 
do procesu jako gaz płuczący,

– operację przeciwprądowej desorpcji próżniowej, wytwarzany jest gaz wysokometanowy zawie-
rający powyżej 98% mol. CH4,

– operację przeciwprądowego napełniania gazem wzbogaconym w azot, odbieranym z adsorbe-
rów w fazie adsorpcji,

– końcową operację współprądowego napełniania gazem wytworzonym w operacji obniżania ciś-
nienia pierwszego stopnia.

Opisane powyżej sposoby rozdziału mieszanin gazowych, zawierających metan jako składnik 
silniej adsorbowalny i azot jako składnik słabiej adsorbowalny dotyczą odazotowania gazów ziemnych. 
Z reguły gazy ziemne są dostępne pod wysokim ciśnieniem, nie ma potrzeby ich dodatkowego sprę-
żania. Możliwe jest prowadzenie operacji adsorpcji przy stosunkowo wysokich ciśnieniach z odprowa-
dzaniem z adsorbera gazu wzbogaconego w azot w kolejnych operacjach technologicznych, przez co 
następuje wzbogacanie adsorbatu w metan. Dlatego celowym staje się wykonanie operacji płukania 
przy ciśnieniu niższym niż ciśnienie adsorpcji. Rozwiązania stosowane do odazotowania gazów ziem-
nych wymagają zasilania gazem pod stosunkowo wysokim ciśnieniem. Zastosowanie tych sposobów 
do rozdziału gazów kopalnianych wymagałoby ich sprężania do tych ciśnień, co wiązałoby się z okre-
ślonymi dodatkowymi nakładami inwestycyjnymi i dodatkowymi kosztami sprężania. Ponadto, wystę-
pujące w opisanych sposobach przerwy w zasilaniu gazem - zarówno sprężarki gazu recyrkulowanego 
jak i pompy próżniowej - narzucają konieczność uzupełniania instalacji PSA o dodatkowe zbiorniki bufo-
rowe. Oprócz bardziej złożonego sterowania sprężarkami i pompami próżniowymi wymaganymi są więk-
sze wydajności tych urządzeń.

Sposób według niniejszego wynalazku posiada szereg cech wspólnych z dotychczasowo zna-
nymi procesami. Gaz kopalniany jest na wstępie sprężany do niewysokiego ciśnienia, rzędu 300 do 
1000 kPa, znanymi metodami oczyszczany z usunięciem wilgoci, po czym jest poddawany adsorpcji 
zmiennociśnieniowej PSA. Adsorpcja PSA prowadzona jest w instalacji zawierającej baterię korzystnie 
pięciu adsorberów, wyposażoną w zawory odcinające przesterowywane według cyklicznie powtarzal-
nego w każdym adsorberze programu zawierającego operacje technologiczne: adsorpcji, płukania, 
desorpcji i napełniania. Strumienie gazu odprowadzane z danego adsorbera podczas operacji adsorp-
cji i desorpcji wykorzystywane są do przeprowadzania operacji napełniania i płukania w innych adsor-
berach. Istota rozwiązania polega na tym, że pełny cykl adsorpcji PSA zawiera kolejno po sobie wy-
konywane operacje technologiczne:

– operację pierwszej adsorpcji, w której do danego adsorbera w czasie 60 do 240 s, pod ciśnie-
niem 300 do 1000 kPa doprowadza się strumień oczyszczonego gazu kopalnianego zmieszany ze 
strumieniem gazu odprowadzanego z innego adsorbera w którym wykonywana jest operacja płukania, 
a jednocześnie z drugiego końca danego adsorbera odprowadza się gaz o obniżonej zawartości me-
tanu, który usuwa się z instalacji jako gaz odpadowy,

– operację drugiej adsorpcji, w której do danego adsorbera w czasie 60 do 240 s, pod ciśnie-
niem 300 do 1000 kPa doprowadza się strumień oczyszczonego gazu kopalnianego zmieszany ze 
strumieniem gazu odprowadzanego z adsorbera w którym wykonywana jest operacja płukania, a jed-
nocześnie z drugiego końca danego adsorbera odprowadza się gaz o wyższej zawartości metanu, 
który kieruje się do innego adsorbera w którym wykonywana jest operacja napełniania, i ten gaz kieru-
je się we współprądzie do przepływu gazu w operacji pierwszej adsorpcji,

– operację płukania, w której do danego adsorbera w czasie 120 do 480 s, pod ciśnieniem wyż-
szym niż ciśnienie w pierwszej i drugiej adsorpcji doprowadza się w przeciwprądzie do przepływu ga-
zu w operacji pierwszej adsorpcji strumień gazu o wysokiej zawartości metanu, odprowadzany z inne-
go adsorbera w którym wykonywana jest operacja desorpcji i który to gaz zostaje następnie sprężony, 
a z drugiego końca danego adsorbera odprowadza się gaz wypłukiwany, który dołącza się do stru-
mienia oczyszczonego gazu kopalnianego wprowadzanego do innego adsorbera, w którym wykony-
wane są operacje pierwszej i drugiej adsorpcji,
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– operację desorpcji, w której z danego adsorbera w czasie 120 do 480 s odprowadzany jest 
w przeciwprądzie do przepływu gazu w operacji pierwszej adsorpcji strumień gazu o wysokiej zawar-
tości metanu, przez co ciśnienie w adsorberze obniża się do 110 do 200 kPa, a gaz ten jest następnie 
sprężany i zawracany do innego adsorbera w którym wykonywana jest operacja płukania,

– operację desorpcji próżniowej, w której z danego adsorbera w czasie 120 do 480 s odprowa-
dzany jest w przeciwprądzie do przepływu gazu w operacji pierwszej adsorpcji desorbujący się prak-
tycznie czysty metan, zanieczyszczony w niewielkim stopniu dwutlenkiem węgla, azotem i tlenem, przez 
co ciśnienie w adsorberze obniża się do 5 do 20 kPa, a gaz ten jest odsysany przy pomocy pompy 
próżniowej i odprowadzany z instalacji jako produkt,

– operację zwrotnego napełniania, w której do danego adsorbera w czasie 60 do 240 s dopro-
wadzana jest w przeciwprądzie do przepływu gazu w operacji pierwszej adsorpcji część strumienia 
gazu odprowadzanego z innego adsorbera w którym wykonywana jest operacja pierwszej adsorpcji, 
przez co ciśnienie w danym adsorberze wzrasta do 100 do 300 kPa,

– operację napełniania, w której do danego adsorbera w czasie 60 do 240 s doprowadzany jest 
we współprądzie do przepływu gazu w operacji pierwszej adsorpcji strumień gazu odprowadzany
z innego adsorbera w którym wykonywana jest operacja drugiej adsorpcji, przez co ciśnienie w danym 
adsorberze wzrasta do ciśnienia równego ciśnieniu pierwszej adsorpcji.

Rozwinięcie istoty sposobu według wynalazku polega na tym, że gdy w jednym z adsorberów 
jest wykonywana operacja pierwszej adsorpcji to w innym z pozostałych adsorberów, w tym samym 
czasie jest wykonywana operacja zwrotnego napełniania i część strumienia gazu odprowadzanego
z adsorbera w którym wykonywana jest operacja pierwszej adsorpcji jest doprowadzana w przeciwprą-
dzie do adsorbera w którym jest wykonywana operacja zwrotnego napełniania.

Dalsze usprawnienie wynalazku polega na takim prowadzeniu adsorpcji PSA że gdy w jednym 
z adsorberów jest wykonywana operacja drugiej adsorpcji to w innym z pozostałych adsorberów, 
w tym samym czasie jest wykonywana operacja napełniania i strumień gazu odprowadzany z adsor-
bera w którym wykonywana jest operacja drugiej adsorpcji w całości jest doprowadzany we współprą-
dzie do adsorbera w którym jest wykonywana operacja napełniania.

Kolejnymi cechami korzystnymi wynalazku jest warunek by zawsze, w co najmniej jednym adsor-
berze była wykonywana operacja płukania a jednocześnie w innych adsorberach operacja desorpcji, 
desorpcji próżniowej, pierwszej adsorpcji lub drugiej adsorpcji, zwrotnego napełniania lub napełniania.

W operacji pierwszej adsorpcji, prowadzonej pod ciśnieniem 300 do 1000 kPa do adsorbera 
doprowadza się oczyszczony gaz kopalniany zmieszany z gazem wytworzonym w operacji płukania. 
W złożu węglowego sita molekularnego lub węgla aktywnego następuje adsorpcja metanu i dwutlenku 
węgla, z adsorbera odprowadzany jest gaz o minimalnej zawartości metanu. Operację adsorpcji koń-
czy się gdy czoło fali sorpcyjnej metanu osiągnie koniec złoża sorbentu. W złożu sorbentu na końcu 
operacji pierwszej adsorpcji tworzy się rozmyta fala sorpcyjna metanu. Kształt fali sorpcyjnej zależy 
głównie od selektywności adsorpcji metanu względem azotu i tlenu, jak i od szybkości adsorpcji meta-
nu, tlenu i azotu. Gdy początkowe warstwy sorbentu wypełnione są metanem, równowagowo w sto-
sunku do składu gazu wlotowego, to końcowe warstwy sorbentu zawierają głównie azot i tlen z nie-
wielką domieszką metanu. W celu wypełnienia metanem końcowych warstw sorbentu i uzyskania 
maksymalnego załadowania wykonuje się operację drugiej adsorpcji, w której do adsorbera doprowa-
dza się nadal strumień gazu kopalnianego zmieszany z gazem odprowadzanym z adsorbera wykonu-
jącego operację płukania. Drugą adsorpcję prowadzi się również pod ciśnieniem 300 do 1000 kPa. 
Z drugiego końca adsorbera odprowadza się gaz o wzrastającej w czasie zawartości metanu. Gaz ten 
nie emituje się z instalacji lecz w całości doprowadza do adsorbera w którym wykonywana jest opera-
cja napełniania. Na końcu operacji drugiej adsorpcji złożę sorbentu wypełnione jest praktycznie w ca-
łości metanem, równowagowo do składu gazu wprowadzanego do adsorbera w tej operacji. Taki stan 
złoża sorpcyjnego zmniejsza ilość recyrkulowanego w operacji płukania metanu, jednocześnie skład 
wypłukiwanego gazu zbliżony jest do składu surowca. W operacji płukania do adsorbera doprowadza 
się w przeciwprądzie gaz o wysokiej zawartości metanu, wytworzony w operacji desorpcji, pod ciśnie-
niem wyższym od ciśnienia pierwszej i drugiej adsorpcji. Z drugiego końca adsorbera odprowadza się 
gaz o składzie zbliżonym do składu surowca. Ten gaz w całości miesza się ze strumieniem surowca. 
W trakcie płukania następuje adsorpcja metanu ze strumienia gazu płuczącego, jednocześnie nastę-
puje wypłukiwanie azotu i tlenu z przestrzeni swobodnej sorbentu i z sorbentu - tworzy się nowa fala 
sorpcyjna. Operację płukania kończy się gdy nowa fala sorpcyjna metanu przejdzie przez całe złoże 
sorbentu. Na końcu operacji płukania złoże sorbentu jest praktycznie wypełnione metanem, równowa-
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gowo do składu gazu recyrkulowanego. Ustala się nowy stan równowagi charakteryzujący się wysoką 
zawartością metanu i niską zawartością azotu i tlenu w fazie adsorbatu. W operacji desorpcji ciśnienie 
w adsorberze obniża się do 110 do 200 kPa w wyniku przeciwprądowego odprowadzania gazu z ad-
sorbera. Następuje desorpcja mieszaniny metanu i azotu, desorbujący się metan wypłukuje azot i na-
stępuje wzbogacenie fazy adsorbatu w metan. Im niższe jest końcowe ciśnienie desorpcji, tym więk-
sze jest wzbogacenie w metan fazy adsorbatu. Desorbowany gaz przepływa do sprężarki gazu recyr-
kulowanego i po sprężeniu jest w całości zawracany do procesu dla wykonania operacji płukania.
W operacji desorpcji próżniowej z adsorbera odsysany jest przy pomocy pompy próżniowej desorbu-
jący metan, zanieczyszczony dwutlenkiem węgla - w przeciwprądzie do przepływu gazu w operacjach 
adsorpcji. Ciśnienie w adsorberze obniża się do 5 do 20 kPa. Na końcu operacji desorpcji próżniowej 
złoże sorbentu zawiera niewielką ilość praktycznie czystego metanu. Operację zwrotnego napełnia-
nia, w której do adsorbera doprowadza się w przeciwprądzie część gazu wytworzonego w operacji 
pierwszej adsorpcji, wykonuje się w celu wyeliminowania - w następnej operacji napełniania - zjawiska 
zerwania fali sorpcyjnej. Przy zerwaniu fali wystąpiłoby przedostanie się metanu na koniec złoża sor-
bentu i w wyniku straty metanu w operacji pierwszej adsorpcji. W operacji zwrotnego napełniania ci-
śnienie w adsorberze wzrasta do 100 do 300 kPa. W operacji napełniania do adsorbera doprowadza 
się gaz wytworzony w operacji drugiej adsorpcji we współprądzie do przepływu gazu w operacjach 
adsorpcji, następuje wzrost ciśnienia w napełnianym adsorberze do ciśnienia adsorpcji. Jednocześnie 
w początkowych warstwach sorbentu formuje się pierwotna fala sorpcyjna metanu. Fala ta jest rozmy-
ta w kierunku wylotu gazu z adsorbera, nie dochodzi jednak do końcowych warstw sorbentu - co uzy-
skuje się przez wykonanie operacji zwrotnego napełniania.

Najkorzystniej wydzielanie metanu z gazów kopalnianych sposobem według wynalazku reali-
zowane jest w instalacji zawierającej pięć adsorberów. Cykl adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA po-
dzielony jest na pięć równotrwających sekwencji. W każdej sekwencji czasowej cyklu PSA są wyko-
nywane wszystkie operacje technologiczne, lecz w różnych adsorberach. Rozwiązanie takie umożliwia 
ciągłe zasilanie instalacji gazem kopalnianym w obu operacjach adsorpcji, ciągłe zasilanie sprężarki 
gazu recyrkulowanego gazem z desorpcji, ciągłe odprowadzanie sprężanego gazu do operacji płuka-
nia oraz ciągłe zasilanie desorbowanym metanem pompy próżniowej w trakcie desorpcji próżniowej. 
Wymienione ciągłe przepływy strumieni gazu eliminują potrzebę instalowania zbiorników buforowych 
gazu, ułatwiają sterowanie sprężarkami i pompą próżniową.

Sposób według wynalazku wyjaśniony jest opisem przykładowego procesu, prowadzonego w in-
stalacji o schemacie przedstawionym na fig. 1 rysunku, według harmonogramu operacji określonego 
w tabeli fig. 2, wywołującego przepływy strumieni gazowych określone schematem fig. 3, procesu - pod-
czas którego zmiany ciśnienia w każdym adsorberze przebiegają cyklicznie według wykresu z fig. 4.

Wydzielanie metanu prowadzi się w instalacji, w której skład wchodzą: sprężarka gazu kopal-
nianego 1, urządzenie do osuszania i oczyszczania gazu z dwutlenku węgla i tlenu 2, adsorbery 3, 4, 
5, 6 i 7, sprężarka gazu recyrkulowanego 8 i pompa próżniowa 9. Adsorbery 3, 4, 5, 6 i 7 wypełnione 
są węglowym sitem molekularnym lub węglem aktywnym. Proces adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA 
rozdziału gazu kopalnianego realizowany jest przy pomocy zaworów 31 do 76, sterowanych z nie uwi-
docznionego na schemacie sterownika programowalnego.

Zawory 31, 41 do 71 służą do doprowadzania do poszczególnych adsorberów 3, 4, 5, 6, i 7 -
- podczas wykonywania w nich operacji pierwszej A1 i drugiej adsorpcji A2 - mieszaniny gazowej zło-
żonej ze sprężonego, oczyszczonego gazu kopalnianego i gazu wypłukiwanego z operacji płukania R, 
oraz do odprowadzania gazu z adsorberów w trakcie wykonywania w nich operacji płukania R. 
Oczyszczony gaz kopalniany i gaz z operacji płukania R mieszają się w przewodzie 103. Zawory 32, 
42 do 72 służą do odprowadzania gazu z adsorberów 3, 4, 5, 6 i 7 podczas wykonywania w każdym 
z nich operacji pierwszej adsorpcji A1 oraz doprowadzania gazu w trakcie wykonywania operacji zwro-
tnego napełniania RR. Zawór 82 jest zaworem regulacyjnym, służącym do regulacji ciśnienia w ad-
sorberach 3, 4, 5, 6, i 7 w trakcie pierwszej adsorpcji A1. Zawory 33, 43 do 73 służą do odprowadza-
nia strumieni gazowych z adsorberów w trakcie wykonywania operacji drugiej adsorpcji A2 oraz do 
doprowadzania strumieni gazowych do adsorberów w których wykonywana jest operacja napełnia-
nia AR. Zawory 34, 44 do 74 służą do doprowadzania sprężonego gazu wzbogaconego w metan do 
adsorberów w których wykonywana jest operacja płukania R. Gaz przepływa przewodem 107 ze sprę-
żarki gazu recyrkulowanego 8. Zawory 35, 45 do 75 służą do odprowadzania gazu wzbogaconego
w metan z adsorberów w których wykonywana jest operacja desorpcji BD. Zawór 85 służy do regula-
cji ciśnienia gazu zasilającego sprężarkę 8, a w wyniku szybkości obniżania ciśnienia w adsorberach. 
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Zawory 36, 46 do 76 służą do odprowadzania metanu z adsorberów w trakcie wykonywania desorpcji 
próżniowej DP. Gaz jest odprowadzany przewodem 108 do pompy próżniowej 9.

Na schemacie instalacji pokazanym na fig.1, pozycjami 101 do 108 oznaczono przewody tech-
nologiczne. Gaz kopalniany doprowadzany jest do sprężarki 1 przez przewód 101. Przewód 102 łączy 
sprężarkę 1 z urządzeniem do osuszania i oczyszczania gazu kopalnianego 2. Przewodem 103 prze-
pływa sprężony i oczyszczony gaz kopalniany do adsorberów 3, 4, 5, 6, i 7. Jednocześnie w przewo-
dzie 103 następuje wymieszanie gazu kopalnianego z gazem odprowadzanym z adsorberów w trakcie 
wykonywania operacji płukania R. Przewód 103 połączony jest z zaworami 31, 41, .. 71. Przewód 104 
służy do odprowadzania gazu o niskiej zawartości metanu z instalacji PSA w trakcie wykonywania ope-
racji pierwszej adsorpcji A1, a jednocześnie do doprowadzania tego gazu do adsorberów w trakcie wy-
konywania operacji zwrotnego napełniania RR. Przewód 104 jest połączony z zaworami 32, 42, .. 72. 
Przewody 105.3, 105.4, .. 105.7 z zabudowanymi na nich zaworami 33, 43, .. 73 służą do odprowa-
dzania gazów z adsorberów w których wykonywana jest operacja drugiej adsorpcji A2. a jednocześnie 
do doprowadzania gazów do adsorberów w których wykonywana jest operacja napełniania AR. Prze-
wód 105.3 łączy wylot z adsorbera 3 z wlotem do adsorbera 4, przewód 105.4 - z adsorbera 4 do ad-
sorbera 5, przewód 105.5 - z adsorbera 5 do adsorbera 6, przewód 105.6 - z adsorbera 6 do adsorbe-
ra 7 a przewód 105.7 - z adsorbera 7 do adsorbera 3. Przewód 106 służy do odprowadzania gazu 
wzbogaconego w metan z adsorberów w których wykonywana jest operacja desorpcji BD, i doprowa-
dzania ich do sprężarki gazu recyrkulowanego 8. Przewód 106 połączony jest z zaworami 35, 45 .. 75. 
Przewód 107 służy do odprowadzania gazu wzbogaconego w metan ze sprężarki gazu recyrkulowa-
nego 8 do adsorberów w których wykonywana jest operacja płukania R. Przewód 107 połączony jest 
z zaworami 34, 44. .. 74. Przewód 108 służy do odprowadzania metanu z adsorberów w trakcie wyko-
nywania w nich operacji desorpcji próżniowej DP. Przewód 108 połączony jest z zaworami 36, 46, .. 76. 
Przewód 109 służy do odprowadzania z instalacji zanieczyszczeń.

Na fig. 2 przedstawiony jest harmonogram procesu PSA ujęty tabelą, w której wierszach wska-
zane są operacje technologiczne prowadzone kolejno w czasie t w poszczególnych adsorberach 3, 4, 
5, 6, i 7. Cykl PSA jest podzielony na pięć równotrwających sekwencji czasowych S1, S2, .. S5. 
W każdej sekwencji S1. S2. .. S5 wykonywane są wszystkie operacje tworzące cykl PSA - lecz w róż-
nych adsorberach, a jednocześnie w całym cyklu PSA, w każdym z adsorberów wykonywane są 
wszystkie operacje cyklu PSA. Wykonywanie operacji technologicznych w poszczególnych adsorbe-
rach jest przesunięte o czas trwania jednej sekwencji cyklu - co umożliwia zachowanie ciągłości zasi-
lania instalacji gazem kopalnianym i ciągłość przepływu poszczególnych strumieni gazowych w opera-
cjach: płukania B, desorpcji BD i desorpcji próżniowej DP.

Figura 3 rysunku przedstawia schemat przepływu strumieni gazowych w cyklu PSA. Gaz dopro-
wadzany jest przewodem 101 do sprężarki gazu kopalnianego, następnie przepływa do urządzenia do 
osuszania i oczyszczania gazu kopalnianego 2. Wilgoć i zanieczyszczenia są odprowadzane z insta-
lacji przewodem 109. Oczyszczony gaz przepływa przewodem 103 gdzie miesza się z gazem dopro-
wadzanym z adsorbera w którym wykonywana jest operacja płukania R, a następnie kierowany jest do 
adsorbera w którym jest wykonywana operacja pierwszej A1 lub drugiej adsorpcji A2. Z adsorbera 
w którym wykonywana jest operacja pierwszej adsorpcji A1 przewodem 104 odprowadzany jest gaz 
poadsorpcyjny o obniżonej zawartości metanu. Część gazu doprowadzana jest w przeciwprądzie do 
adsorbera w którym wykonywana jest operacja zwrotnego napełniania RR, a pozostała część odpro-
wadzana jest z instalacji. Gaz odprowadzany z adsorbera w którym wykonywana jest operacja drugiej 
adsorpcji A2 przepływa przewodem 105 z kierunku współprądowego do adsorbera w którym wykony-
wana jest operacja napełniania AR. Wzbogacony gaz metanowy, sprężony w sprężarce gazu recyr-
kulowanego 8 przepływa do adsorbera w którym wykonywana jest operacja płukania R. Gaz odbiera-
ny z drugiego końca adsorbera miesza się z gazem kopalnianym, doprowadzanym do adsorberów 
w których wykonywana jest pierwsza A1 lub druga adsorpcja A2. Gaz odprowadzany w trakcie prze-
ciwprądowej desorpcji BD przepływa przewodem 106 do sprężarki gazu recyrkulowanego 8. Gaz o wy-
sokiej zawartości metanu, odprowadzany z adsorbera w którym wykonywana jest operacja desorpcji 
próżniowej DP przepływa przewodem 108 i jest odsysany przy pomocy pompy próżniowej 9. Gaz ten 
jest gazem produktowym.

Na fig. 4 rysunku pokazany jest przebieg zmian ciśnienia w jednym adsorberze w trakcie trwa-
nia całego cyklu PSA. Operacja pierwszej adsorpcji A1 prowadzona jest przy stałym ciśnieniu P1,
w granicach 300 do 1000 kPa. W trakcie wykonywania operacji drugiej adsorpcji A2, ciśnienie w ad-
sorberze obniża się do ciśnienia charakterystycznego P2. Obniżenie ciśnienia wynika ze sposobu 
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działania zaworów 33, 43, .. 73. Następnie ciśnienie wzrasta do ciśnienia P3, w przybliżeniu równego 
wartości P1. W operacji płukania R w adsorberze panuje ciśnienie P4, wyższe od ciśnienia P1 o war-
tość zapewniającą pokonanie oporu przepływu złoża sorbentu, lokalne spadki ciśnień na zaworach 
oraz skuteczne wymieszanie się z gazem kopalnianym w przewodzie 103. W operacji desorpcji BD
ciśnienie w adsorberze obniża się do ciśnienia charakterystycznego P5, mieszczącego się w grani-
cach 110 do 200 kPa. Następnie w operacji desorpcji próżniowej DP ciśnienie obniża się do ciśnienia 
charakterystycznego P6, w granicach 5 do 20 kPa. W operacji zwrotnego napełniania RR ciśnienie 
w adsorberze wzrasta do ciśnienia P7, mieszczącego się w granicach 100 do 300 kPa, a następnie 
wzrasta do ciśnienia adsorpcji P1, w trakcie wykonywania operacji napełniania AR.

Realizowany w powyżej opisanej instalacji sposób według wynalazku przebiega następująco:
– gaz kopalniany dopływa przewodem 101 do sprężarki gazu kopalnianego 1, gdzie jest sprę-

żany do ciśnienia mieszczącego się w granicach 300 do 1000 kPa,
– następnie gaz przepływa przewodem 102 do urządzenia do osuszania i oczyszczania gazu kopal-

nianego 2, w którym znanymi metodami usuwana jest z gazu woda, częściowo dwutlenek węgla oraz tlen,
– przewodem 103 gaz dopływa do instalacji PSA, zawierającej pięć adsorberów 3, 4, 5, 6, i 7, 

wypełnionych węglowym sitem molekularnym lub węglem aktywnym selektywnie adsorbującym metan 
względem azotu i tlenu. Proces PSA prowadzony według wynalazku, opisany dla jednego, przykłado-
wo wybranego adsorbera - oznaczonego na schemacie fig.1 pozycją 3, w trakcie jednego cyklu, prze-
biega następująco:

– w operacji pierwszej adsorpcji A1, w czasie 60 do 240 s do adsorbera 3 przewodem 103 po-
przez otwarty zawór 31 doprowadza się gaz kopalniany zmieszany z gazem odprowadzanym z adsor-
bera 7 w którym wykonywana jest operacja płukania R. Jednocześnie z drugiego końca adsorbera 3 
odprowadza się przewodem 104 przez otwarty zawór 32 gaz odpadowy o obniżonej zawartości meta-
nu. W złożu sorbentu następuje selektywna adsorpcja metanu i dwutlenku węgla względem azotu 
i tlenu. Ciśnienie w adsorberze 3 utrzymuje się na stałym poziomie P1, mieszczącym się w granicach 
300 do 1000 kPa, regulowanym przy pomocy zaworu 82. Pierwszą adsorpcję A1 kończy się gdy fala 
sorpcyjna metanu osiągnie koniec złoża sorpcyjnego i rozpoczyna się w tym adsorberze operacja 
drugiej adsorpcji A2.

– w operacji drugiej adsorpcji A2, w czasie 60 do 240 s do adsorbera 3 przewodem 103 po-
przez otwarty zawór 31 doprowadza się strumień oczyszczonego gazu kopalnianego zmieszanego 
z gazem odprowadzanym z adsorbera 7 w którym wykonywana jest operacja płukania R. Z drugiego 
końca adsorbera 3 odprowadza się przewodem 105.3 poprzez otwarty zawór 33 gaz o obniżonej za-
wartości metanu ale wyższej niż w gazie odprowadzanym w operacji pierwszej adsorpcji A1. W złożu 
sorbentu następuje dalsza selektywna adsorpcja metanu i dwutlenku węgla. W początkowej fazie 
operacji ciśnienie w adsorberze 3 obniża się do wartości P2 i następnie wzrasta do ciśnienia P3, 
w przybliżeniu równego ciśnieniu P1. Na koniec operacji całe złoże sorbentu jest wypełnione równo-
wagowo do składu gazu wprowadzanego do adsorbera 3. Gaz odprowadzany kieruje się we współ-
prądzie do adsorbera 4 w którym wykonywana jest operacja napełniania AR.

– w operacji płukania R, w czasie 120 do 480 s, do adsorbera 3 przewodem 107 poprzez otwar-
ty zawór 34 doprowadza się wzbogacony gaz metanowy - wytworzony w adsorberze 7 podczas ope-
racji desorpcji BD i następnie sprężony w sprężarce gazu recyrkulowanego 8. Z drugiego końca ad-
sorbera 3 poprzez otwarty zawór 31 odprowadza się gaz wypłukiwany do przewodu 103, w którym 
następuje wymieszanie tego gazu z gazem kopalnianym. W adsorberze 3 następuje wypłukiwanie 
azotu i tlenu z przestrzeni swobodnej sorbentu i z fazy adsorbatu. Jednocześnie zachodzi adsorpcja 
metanu i dwutlenku węgla. Ciśnienie w adsorberze 3 utrzymywane jest na stałym poziomie P4, które 
jest wyższe od ciśnienia P1. Płukanie prowadzi się tak, by wytworzona fala sorpcyjna osiągnęła po-
czątek złoża sorpcyjnego. Wypłukiwany gaz charakteryzuje się składem zbliżonym do składu gazu wpro-
wadzanego do adsorberów w operacjach pierwszej A1 i drugiej adsorpcji A2.

– w operacji desorpcji BD, w czasie 120 do 480 s z adsorbera 3 poprzez otwarty zawór 35 
i przewodem 106 do sprężarki gazu recyrkulowanego 8 odprowadza się gaz wzbogacony w metan. 
Następuje desorpcja zaadsorbowanych gazów z jednoczesnym wzbogacaniem fazy adsorbatu w me-
tan. Gaz przepływa przewodem 106 poprzez zawór 85 regulujący ciśnienie gazu zasilającego sprę-
żarkę gazu recyrkulowanego 8. Ciśnienie w adsorberze 3 obniża się do 110 do 200 kPa.

– w operacji desorpcji próżniowej DP, w czasie 120 do 480 s z adsorbera 3 przewodem 108 
poprzez otwarty zawór 36 odprowadza się desorbujący metan i dwutlenek węgla do pompy próżnio-
wej 9. Ciśnienie w adsorberze 3 obniża się do ciśnienia końcowego desorpcji P6. mieszczącego się
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w granicach 5 do 20 kPa. Gaz jest odsysany przy pomocy pompy próżniowej 9 i odprowadzany z in-
stalacji jako produkt do dalszego przerobu:

– w operacji zwrotnego napełniania RR, w czasie 60 do 240 s do adsorbera 3 przewodem 104 
poprzez otwarty zawór 32 doprowadza się gaz o obniżonej zawartości metanu, gaz który odprowa-
dzany jest z adsorbera 7 podczas operacji pierwszej adsorpcji A1. Ciśnienie w adsorberze 3 wzrasta 
do ciśnienia p7, mieszczącego się w granicach 100 do 300 kPa. Następuje przesunięcie fali sorpcyjnej 
metanu w kierunku wlotu gazu w operacjach pierwszej A1 i drugiej adsorpcji A2,

– w operacji napełniania AR, w czasie 60 do 240 s do adsorbera 3 przewodem 105.3 poprzez 
otwarty zawór 33 doprowadza się gaz odprowadzany z adsorbera 7, w którym wykonywana jest ope-
racja drugiej adsorpcji A2. Ciśnienie w adsorberze 3 wzrasta do ciśnienia P1 pierwszej adsorpcji A1.

W operacji pierwszej adsorpcji A1, na wytworzonej w złożu sorbentu w operacji napełniania AR fali 
sorpcyjnej metanu i dwutlenku węgla przebiega adsorpcja metanu i dwutlenku węgla. Z upływem cza-
su trwania pierwszej adsorpcji A1 fala sorpcyjna metanu i dwutlenku węgla przesuwa się w kierunku 
wylotu gazu z adsorbera. Operację pierwszej adsorpcji A1 kończy się, gdy fala sorpcyjna osiągnie ko-
niec złoża sorbentu, rozpoczyna się wówczas operację drugiej adsorpcji A2. Kształt fali sorpcyjnej wy-
tworzonej w operacji pierwszej adsorpcji A1 zależy od przebiegu izoterm adsorpcji metanu, azotu i tlenu,
selektywności adsorpcji metanu względem azotu i tlenu, a głównie od kinetyki adsorpcji metanu, tlenu 
i azotu w złożu sorbentu. W operacji drugiej adsorpcji A2 adsorber jest nadal zasilany gazem kopalnianym 
zmieszanym z gazem wypłukiwanym w operacji płukania R, jednak z drugiego końca adsorbera odprowa-
dzony jest gaz o podwyższonej zawartości metanu. Aby uniknąć strat metanu, gaz ten wykorzystuje się do 
napełniania innego adsorbera w operacji napełniania AR. Operacja drugiej adsorpcji A2 ma na celu mak-
symalne załadowanie złoża sorbentu metanem, proces prowadzi się w ten sposób, że fala sorpcyjna me-
tanu opuszcza adsorber i jest przenoszona do drugiego adsorbera, w którym wykonywana jest operacja 
napełniania AR. Wykonanie operacji drugiej adsorpcji A2 pozwala zmniejszyć ilość recyrkulowanego me-
tanu w operacji płukania R. Na koniec operacji drugiej adsorpcji A2 złoże sorbentu jest praktycznie w cało-
ści wypełnione metanem, pozostającym w równowadze z gazem zasilającym adsorber w tej operacji. Po 
zakończeniu operacji drugiej adsorpcji A2 wykonuje się operację przeciwprądowego płukania R. W tej 
operacji do adsorbera doprowadza się gaz wzbogacony w metan wytworzony w operacji desorpcji BD
i sprężony w sprężarce gazu recyrkulowanego 8. Następuje wypłukiwanie gazu z przestrzeni swobodnej 
sorbentu, jednocześnie w skutek wyższej zawartości metanu w gazie płuczącym następuje wypłukiwanie 
azotu i tlenu z fazy adsorbatu oraz adsorpcja metanu. Tworzy się nowa fala adsorpcyjna metanu przesu-
wająca się z biegiem czasu w przeciwnym kierunku, to znaczy w kierunku wlotu gazu do adsorbera w ope-
racjach pierwszej A1 i drugiej adsorpcji A2. Odprowadzany z adsorbera gaz charakteryzuje się składem 
zbliżonym do składu gazu doprowadzanego do adsorbera w operacji adsorpcji. Operację płukania prowa-
dzi się tak, by nowa fala adsorpcyjna metanu osiągnęła początek złoża adsorpcyjnego. Zatrzymanie wyko-
nywania operacji płukania R przed momentem gdy fala sorpcyjna osiągnie początek złoża sorbentu nie 
pozwala na uzyskanie w operacji desorpcji próżniowej DP gazu o wysokiej zawartości metanu. Z kolei 
zakończenie operacji płukania R gdy fala sorpcyjna metanu przejdzie przez początek złoża powoduje 
w efekcie obniżenie wydajności instalacji, jakkolwiek umożliwia uzyskanie praktycznie czystego metanu, 
zanieczyszczonego tylko dwutlenkiem węgla w operacji desorpcji próżniowej DP. Po zakończeniu operacji 
płukania R wykonuje się operację desorpcji BD. W tej operacji odprowadza się z adsorbera desorbujący 
się gaz, charakteryzujący się wysoką zawartością metanu. W trakcie desorpcji BD desorbujący się metan 
wypłukuje azot i tlen, przez co stężenie metanu zarówno w fazie gazowej jak i w fazie absorbatu wzrasta, 
natomiast maleje stężenie azotu i tlenu. W efekcie, w operacji desorpcji próżniowej DP a adsorbera desor-
buje się praktycznie czysty metan, w niewielkim stopniu zanieczyszczony tylko dwutlenkiem węgla, azotem 
i tlenem. W operacji zwrotnego napełniania RR do adsorbera doprowadza się w przeciwprądzie część 
gazu odprowadzanego z adsorbera w którym jest wykonywana pierwsza adsorpcja A1. W trakcie trwania 
tej operacji następuje częściowe wypłukanie metanu z końcowych warstw sorbentu, fala wtórnej adsorpcji 
metanu przesuwa się w kierunku wlotu gazu do adsorbera - przez co koniec złoża sorbentu oczyszcza się 
z metanu. Operację zwrotnego napełniania RR wykonuje się głównie po to, by w operacji napełniania AR 
nie nastąpiło tak zwane zerwanie fali sorpcyjnej. Przy zerwaniu fali sorpcyjnej w trakcie napełniania AR 
metan przedostaje się na koniec złoża sorbentu, co pogarsza warunki rozdziału. Doświadczalnie wykaza-
no, że podwyższenie ciśnienia do 100 do 300 kPa eliminuje całkowicie możliwość wystąpienia efektu ze-
rwania fali sorpcyjnej metanu. W operacji napełniania AR w początkowych warstwach sorbentu tworzy się 
pierwotna fala sorpcyjna metanu i dwutlenku węgla, ciśnienie wzrasta do ciśnienia adsorpcji. Na koniec tej 
operacji złoże sorbentu jest przygotowane do wykonania następnego cyklu PSA.
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Efektywność wydzielania metanu z gazów kopalnianych sposobem według wynalazku przedsta-
wia poniżej opisany, konkretny przykład technologiczny.

W doświadczalnej instalacji PSA, zawierającej pięć adsorberów, każdy o pojemności 0,088 m3, 
prowadzono rozdział gazu kopalnianego, osuszonego i wstępnie oczyszczonego od CO2. Gaz kopalnia-
ny zawierał: 56,5% mol. CH4, 0,5% mol. CO2, 37,0% mol. N2 i 6% mol. O2. Adsorbery zawierały po 45 kg
węgla aktywnego o powierzchni 1100 m2/g według BET i objętości mikroporów równej 0,56 cm3/g, 
charakteryzującego się współczynnikiem selektywności adsorpcji metanu względem azotu równym 4,6 
w temperaturze 278 K. Proces PSA wydzielania metanu prowadzono w temperaturze 278 K. Parame-
try cyklu PSA ujęte są poniżej w tabeli 1, a charakterystyki strumieni gazowych doprowadzanych 
i odprowadzanych z adsorbera w poszczególnych operacjach - w tabeli 2. W instalacji rozdzielano 
33,6 m3/godz. gazu kopalnianego i otrzymano 18,3 m3/godz. gazu wysokometanowego, zawierają-
cego 96,75% mol. CH4. Sprawność wydzielania metanu, definiowana jako stosunek ilości metanu 
w produkcie do ilości metanu wprowadzonego z surowcem równa jest 93,2%. Stosunek ilości recyrku-
lowanego gazu wzbogaconego metanem do ilości metanu zawartego w rozdzielanym surowcu wyno-
sił 1,16. Wydajność metanu z jednostki masy węgla aktywnego załadowanego do wszystkich adsorbe-
rów wynosiła 0,081 m3/kg godz.

T a b e l a 1
Parametry cyklu PSA

Operacja Czas trwania [s] Ciśnienie charakterystyczne operacji [kPa]

A1  90 700

A2 110 700

R 200 720

BD 200 125

DP 200  10

RR  90 100

AR 110 700

T a b e l a 2
Charakterystyka strumieni gazowych w poszczególnych operacjach technologicznych cyklu PSA

Skład gazu [% mol.]
Operacja Strumień wlotowy [mol.] Strumień wylotowy [mol.]

CH4 CO2 N2 O2

A1 58,8 - 55,15  0,36 38,14  6,35

A1 - 52,5  8,41 0,0 78,52 13,07

A2 72,7 - 55,15  0,36 38,14  6,35

A2 - 62,9 31,84 0,0 58,43  9,73

R  54,88 - 75,07  0,30 21,11  3,52

R - 48,1 52,90  0,20 40,20  6,70

BD -  54,88 75,07  0,30 21,11  3,52

DP -  45,33 96,75  0,85  2,05  0,35

RR  14,44 -  8,41  0,00 78,52 13,07

AR 62,9 - 31,84 0,00 58,43 9,73
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Zastrzeżenia patentowe

1. Sposób wydzielania metanu z gazów kopalnianych, polegający na sprężaniu gazu do ciśnie-
nia 300 do 1000 kPa, oczyszczaniu i usunięciu wody oraz następnym rozdzielaniu gazu metodą ad-
sorpcji zmiennociśnieniowej PSA, przy czym adsorpcja PSA prowadzona jest w instalacji zawierającej 
baterię korzystnie pięciu adsorberów, wyposażoną w zawory odcinające przesterowywane według cy-
klicznie powtarzalnego w każdym adsorberze programu zawierającego operacje technologiczne: ad-
sorpcji, płukania, desorpcji i napełniania, przy czym w sposobie tym strumienie gazu odprowadzane z da-
nego adsorbera podczas operacji adsorpcji i desorpcji wykorzystywane są do przeprowadzania ope-
racji napełniania i płukania w innych adsorberach, znamienny tym, że pełny cykl adsorpcji PSA za-
wiera kolejno po sobie wykonywane operacje technologiczne:

– operację pierwszej adsorpcji (A1), w której do danego adsorbera (3) w czasie 60 do 240 s, 
pod ciśnieniem (P1) 300 do 1000 kPa doprowadza się strumień oczyszczonego gazu kopalnianego 
zmieszany ze strumieniem gazu odprowadzanego z innego adsorbera (7) w którym wykonywana jest 
operacja płukania (R), a jednocześnie z drugiego końca danego adsorbera (3) odprowadza się gaz 
o obniżonej zawartości metanu, który usuwa się z instalacji jako gaz odpadowy,

– operację drugiej adsorpcji (A2), w której do danego adsorbera (3) w czasie 60 do 240 s, pod 
ciśnieniem 300 do 1000 kPa doprowadza się strumień oczyszczonego gazu kopalnianego zmieszany 
ze strumieniem gazu odprowadzanego z adsorbera (7) w którym wykonywana jest operacja płuka-
nia (R), a jednocześnie z drugiego końca danego adsorbera (3) odprowadza się gaz o wyższej zawar-
tości metanu, który kieruje się do innego adsorbera (4) w którym wykonywana jest operacja napełnia-
nia (AR), i gaz ten kieruje się we współprądzie do przepływu gazu w operacji pierwszej adsorpcji (A1),

– operację płukania (R), w której do danego adsorbera (3) w czasie 120 do 480 s, pod ciśnie-
niem (P4) wyższym niż ciśnienie (P1) w pierwszej (A1) i drugiej (P2) adsorpcji (A2) doprowadza się 
w przeciwprądzie do przepływu gazu w operacji pierwszej adsorpcji (A1) strumień gazu o wysokiej za-
wartości metanu, odprowadzany z innego adsorbera (7) w którym wykonywana jest operacja desorp-
cji (BD) i który to gaz zostaje następnie sprężony (8), a z drugiego końca danego adsorbera (3) od-
prowadza się gaz wypłukiwany, który dołącza się do strumienia oczyszczonego gazu kopalnianego 
wprowadzanego do innego adsorbera (4), w którym wykonywane są operacje pierwszej (A1) i drugiej 
adsorpcji (A2),

– operację desorpcji (BD), w której z danego adsorbera (3) w czasie 120 do 480 s odprowadza-
ny jest w przeciwprądzie do przepływu gazu w operacji pierwszej adsorpcji (A1) strumień gazu o wy-
sokiej zawartości metanu, przez co ciśnienie w adsorberze (3) obniża się do (P5) 110 do 200 kPa, 
a gaz ten jest następnie sprężany (8) i zawracany do innego adsorbera (4) w którym wykonywana jest 
operacja płukania (R),

– operację desorpcji próżniowej (DP), w której z danego adsorbera (3) w czasie 120 do 480 s 
odprowadzany jest w przeciwprądzie do przepływu gazu w operacji pierwszej adsorpcji (A1) desorbu-
jący się praktycznie czysty metan, zanieczyszczony w niewielkim stopniu dwutlenkiem węgla, azotem 
i tlenem, przez co ciśnienie w adsorberze (3) obniża się do (P6) 5 do 20 kPa, a gaz ten jest odsysany 
przy pomocy pompy próżniowej (9) i odprowadzany z instalacji jako produkt,

– operację zwrotnego napełniania (RR), w której do danego adsorbera (3) w czasie 60 do 240 s 
doprowadzana jest w przeciwprądzie do przepływu gazu w operacji pierwszej adsorpcji (A1) część 
strumienia gazu odprowadzanego z innego adsorbera (7) w którym wykonywana jest operacja pierw-
szej adsorpcji (A1), przez co ciśnienie w danym adsorberze (3) wzrasta do (P7) 100 do 300 kPa,

– operację napełniania (AR), w której do danego adsorbera (3) w czasie 60 do 240 s doprowa-
dzany jest we współprądzie do przepływu gazu w operacji pierwszej adsorpcji (A1) strumień gazu 
odprowadzany z innego adsorbera (7) w którym wykonywana jest operacja drugiej adsorpcji (A2), 
przez co ciśnienie w danym adsorberze (3) wzrasta do ciśnienia równego ciśnieniu (P1) pierwszej 
adsorpcji (A1).

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że gdy w jednym z adsorberów (3) jest wykony-
wana operacja pierwszej adsorpcji (A1) to w innym (4) z pozostałych adsorberów, w tym samym cza-
sie jest wykonywana operacja zwrotnego napełniania (RR) i część strumienia gazu odprowadzanego 
z adsorbera (3) w którym wykonywana jest operacja pierwszej adsorpcji (A1) jest doprowadzana 
w przeciwprądzie do adsorbera (4) w którym jest wykonywana operacja zwrotnego napełniania (RR).

3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że gdy w jednym z adsorberów (3) jest wykony-
wana operacja drugiej adsorpcji (A2) to w innym (4) z pozostałych adsorberów, w tym samym czasie 
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jest wykonywana operacja napełniania (AR) i strumień gazu odprowadzany z adsorbera (3) w którym 
wykonywana jest operacja drugiej adsorpcji (A2) w całości jest doprowadzany we współprądzie do 
adsorbera (4) w którym jest wykonywana operacja napełniania (AR).

4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że zawsze w co najmniej jednym adsorberze jest 
wykonywana operacja płukania (R).

5. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że zawsze w co najmniej jednym adsorberze jest 
wykonywana operacja desorpcji (BD).

6. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że zawsze w co najmniej jednym adsorberze jest 
wykonywana operacja desorpcji próżniowej (DP).

7. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że zawsze w co najmniej jednym adsorberze jest 
wykonywana operacja pierwszej adsorpcji (A1) lub drugiej adsorpcji (A2).

8. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że zawsze w co najmniej jednym adsorberze jest 
wykonywana operacja zwrotnego napełniania (RR) lub napełniania (AR).

Rysunki
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