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1. Sposób wydzielania metanu z gazów kopalnianych 
pochodzących z pokładów węgla kamiennego, polegający 
na sprężaniu surowego gazu od ciśnienia 500 do 1000 kPa, 
wstępnym oczyszczaniu gazu z wody, olejów i cząstek 
stałych oraz rozdzielaniu gazu metodą adsorpcji zmiennoci-
śnieniowej PSA, z wydzieleniem metanu drogą selektywnej 
adsorpcji względem azotu i tlenu w instalacji zawierającej 
baterię korzystnie pięciu adsorberów wypełnionych węglem 
aktywnym, instalacji wyposażonej w zawory odcinające 
przesterowywane według cyklicznie powtarzalnego w każ-
dym adsorberze programu kolejnego wykonywania operacji 
technologicznych: adsorpcji, płukania, desorpcji ciśnienio-
wej, desorpcji próżniowej oraz napełniania, z których każda 
wykonywana jest w czasie odpowiadającym czasowi se-
kwencji cyklu PSA a przy przesunięciu cyklów operacji 
w poszczególnych adsorberach strumień gazu odprowa-
dzany z danego adsorbera podczas operacji adsorpcji 
wykorzystywany jest do przeprowadzania operacji napeł-
niania w innym adsorberze natomiast gaz z desorpcji ci-
śnieniowej użyty jest po sprężeniu do płukania innego 
adsorbera, przy czym wydzielony metan stanowi gaz 
otrzymany z operacji desorpcji próżniowej, o ciśnieniu 
końcowym zbliżonym do atmosferycznego, znamienny 
tym, że wstępne oczyszczenie gazu surowego dokonuje się 
przez ochłodzenie (2) sprężonego gazu....................... 
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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wydzielania metanu z gazów kopalnianych pochodzących 

z pokładów węgla kamiennego, gazów pozyskiwanych z wyprzedzającego odmetanowania ścian gór-
niczych lub wydobywanych odwiertami z powierzchni ziemi. 

Gazy kopalniane zawierają: 35-65% mol. CH4, 6-8% obj.O2, 2-3% obj. CO2, reszta N2. W niektórych 
kopalniach zawartość CO2 w gazie jest wyższa i sięga nawet 20-30% obj.. Gazy kopalniane nasycone są 
równowagowo parą wodną, zawierają zawiesiny olejów i cząstek stałych. Odprowadzane przy pomocy 
ssaw dostępne są na powierzchni pod ciśnieniem zbliżonym do atmosferycznego. Gazy kopalniane wyko-
rzystuje się najczęściej bez wzbogacania w metan - jako gaz opałowy w lokalnych ciepłowniach, elektro-
ciepłowniach, do napędu turbin gazowych. Jedną z alternatyw efektywnego wykorzystania gazów kopal-
nianych jest wydzielanie z nich gazu wysokometanowego, zawierającego, co najmniej 96% mol. CH4 
i stosowanie tak wzbogaconego gazu w przemyśle chemicznym i gospodarce. 

Spośród znanych metod rozdziału mieszanin gazowych jedynie metody adsorpcji zmiennoci-
śnieniowej PSA znajdują praktyczne zastosowanie do wydzielania metanu z gazów kopalnianych. 
Znanych jest wiele rozwiązań stosowanych do odazotowania gazów ziemnych metodą adsorpcji 
zmiennociśnieniowej PSA, gazów dostępnych pod wysokim ciśnieniem pozwalającym na wielostop-
niowe obniżanie ciśnienia podczas kolejnych operacji wzbogacania adsorbatu w metan. Przykładowo, 
wymienić można rozwiązania przedstawione w opisach patentowych US 4578089, US 5174796, US 
5792239, EP 0590615 i EP 0545559. Dla gazu kopalnianego, dostępnego pod ciśnieniem zbliżonym 
do atmosferycznego, niezbędnym jest wstępne, na początku procesu sprężanie ich do ciśnienia 
umożliwiającego przeprowadzenie adsorpcji zmiennociśnieniowej. Odmienność procesu rozdzielania 
gazu kopalnianego wynika również z obecności w gazie tlenu i dwu tlenku węgla oraz zmienność 
składu mieszaniny gazowej. 

Znany z polskiego opisu wynalazku nr Pl 193636 sposób wydzielania metanu z gazów kopal-
nianych polega na sprężaniu gazu do ciśnienia 300 do 1000 kPa, wstępnym oczyszczeniu gazu 
z wody, olejów i cząsteczek stałych, częściowym usunięciu dwutlenku węgla i tlenu a następnie roz-
dzielaniu gazu metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA, z wydzieleniem metanu drogą selektywnej 
adsorpcji względem azotu i tlenu. Adsorpcja PSA prowadzona jest w instalacji zawierającej baterię 
korzystnie pięciu adsorberów wypełnionych węglem aktywnym, w instalacji wyposażonej w zawory 
odcinające przesterowywane według cyklicznie powtarzalnego w każdym adsorberze programu kolej-
nego wykonywania operacji technologicznych: adsorpcji, płukania, desorpcji ciśnieniowej, desorpcji 
próżniowej i napełniania. Każda operacja wykonywana jest w czasie sekwencji cyklu PSA. Przesunię-
cie cyklów operacji w poszczególnych adsorberach umożliwia wykorzystanie strumienia gazu odpro-
wadzanego podczas operacji adsorpcji z danego adsorbera do przeprowadzania operacji napełniania 
w innym adsorberze, oraz gazu z desorpcji ciśnieniowej - po jego sprężeniu - do płukania innego ad-
sorbera; minimalizację strat metanu. Wydzielony metan stanowi gaz otrzymany z operacji desorpcji 
próżniowej, której ciśnienie końcowe jest zbliżone do atmosferycznego. W sposobie tym, z przyjętym 
czasem sekwencji cyklu PSA w zakresie 120 do 480 s, pełny cykl adsorpcji PSA zawiera kolejno po 
sobie wykonywane 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 płuka-
nia, a jednocześnie z drugiego końca danego adsorbera odprowadza się gaz o obniżonej zawartości 
metanu, 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 jednocześnie z drugiego końca danego adsorbera odprowadza się gaz o wyższej zawartości meta-
nu, który kieruje się do innego adsorbera, w którym wykonywana jest operacja napełniania i gaz ten 
kieruje 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 
gazu w operacji pierwszej adsorpcji strumień gazu o wysokiej zawartości metanu, odprowadzany 
z innego 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 
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do strumienia oczyszczonego gazu kopalnianego wprowadzanego do innego adsorbera, w którym 
wykonywane są operacje pierwszej i drugiej adsorpcji, 

- operację desorpcji ciśnieniowej, w której z danego adsorbera w czasie 120 do 480 s odprowa-
dzany jest w przeciwprądzie do przepływu gazu w operacji pierwszej adsorpcji strumień gazu o wyso-
kiej zawartości 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 metan, 
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 da-
nym adsorberze wzrasta do ciśnienia równego ciśnieniu pierwszej adsorpcji. 

Proces adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA według rozwiązania Pl 193636 prowadzony jest 
przy znacznej zawartości dwutlenku węgla i tlenu w rozdzielanej mieszaninie gazowej. Wyraźnie uwi-
daczniają to charakterystyki strumieni gazowych w poszczególnych operacjach technologicznych cy-
klu PSA, przedstawione w tablicy nr 2 opisu. Powoduje to konieczność dzielenia przepływów oraz 
operacji technologicznych: adsorpcji i napełniania. Dwutlenek węgla CO2 jest składnikiem silniej ad-
sorbowanym od metanu i praktycznie w całości przechodzi do odzyskanego metanu obniżając jego 
parametry użytkowe. Oprócz pary wodnej i aerozoli olejów dwutlenek węgla, jako silnie adsorbujący 
się w węglu aktywnym powoduje istotne zmniejszenie pojemności roboczej adsorbera. Większa od 
około 5% obj. ilość tlenu w gazie stanowi zagrożenie tworzenia się stref zawierających mieszaninę 
wybuchową w operacji adsorpcji a także pogarsza sprawność wydzielania metanu. 

Sposób według niniejszego wynalazku eliminuje wymienione niedogodności technologiczne. 
Wstępnego oczyszczenia gazu dokonuje się przez ochłodzenie sprężonego gazu surowego do tempe-
ratury niższej od 303 K oraz usunięcie wykroplonej wody wraz z olejami. Rozdzielanie gazu metodą 
adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA prowadzi się dwustopniowo. Drugi stopień PSA wydzielenia me-
tanu poprzedzony jest procesem pierwszego stopnia PSA obejmującym: osuszenie gazu, usunięcie 
dwutlenku węgla i nadmiaru tlenu. Pierwszy stopień PSA prowadzony jest w baterii złożonej, z co 
najmniej dwóch adsorberów, wypełnionych trzema warstwami, które z kierunku doprowadzania suro-
wego gazu utworzone są kolejno z: aktywnego tlenku glinowego lub silikażelu, zeolitowego sita mole-
kularnego i warstwy węglowego sita molekularnego. Pełny cykl realizowany w pierwszym stopniu PSA 
zawiera operacje: adsorpcji i regeneracji, każda wykonywana w czasie sekwencji cyklu PSA. Podczas 
adsorpcji gaz współprądowo odprowadzany z adsorbera zasila drugi stopień PSA, natomiast proces 
regeneracji sorbentu obejmuje kolejne zabiegi: 

- desorpcji pierwszej, prowadzonej w czasie odpowiadającym 1/6 czasu sekwencji cyklu PSA, 
z obniżeniem ciśnienia do poziomu 250 - 600 kPa; gaz odprowadzany w przeciwprądzie dołączany 
jest do gazu surowego dopływającego do instalacji, 

- desorpcji drugiej, prowadzonej w czasie odpowiadającym 1/6 czasu sekwencji cyklu PSA, 
z obniżeniem ciśnienia do atmosferycznego; gaz odprowadzany jest w przeciwprądzie z instalacji, 
jako gaz odpadowy, 

- płukania, prowadzonego pod ciśnieniem atmosferycznym w czasie odpowiadającym 2/6 czasu 
sekwencji cyklu PSA, w której do adsorbera doprowadzany jest w przeciwprądzie gaz po adsorpcji w 
drugim stopniu PSA a gaz odprowadzany jest gazem odpadowym, oraz 

- operację napełniania, prowadzoną w czasie odpowiadającym 2/6 czasu sekwencji cyklu PSA, 
w której w przeciwprądzie doprowadzana jest część strumienia gazu otrzymywanego z operacji ad-
sorpcji w drugim adsorberze pierwszego stopnia PSA, z narastaniem ciśnienia do ciśnienia adsorpcji. 

Oczyszczenie w pierwszym stopniu PSA mieszaniny gazowej z wilgoci, dwutlenku węgla i za-
sadniczej części tlenu w sposób istotny poprawia sprawność wydzielania metanu w drugim stopniu 
PSA i stopień bezpieczeństwa procesu. Osiągnięte skrócenie czasu sekwencji cyklu PSA rzutuje na 
wzrost wydajności. 
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Korzystnym jest gdy pełny cykl realizowany w drugim stopniu PSA zawiera poniżej wymienione 
operacje technologiczne, z których każda wykonywana jest w czasie sekwencji cyklu PSA: 

- adsorpcja gazu doprowadzonego po adsorpcji z pierwszego stopnia PSA, zmieszanego z ga-
zem po operacji płukania z drugiego stopnia PSA, a odprowadzany gaz wykorzystywany jest w części 
do operacji płukania pierwszego stopnia PSA oraz w części do operacji zwrotnego napełniania w dru-
gim stopniu PSA, 

- płukanie złoża, w której do adsorbera doprowadza się w przeciwprądzie do przepływu gazu 
w operacji adsorpcji gaz z adsorbera po desorpcji, ale sprężony do ciśnienia wyższego od ciśnienia 
adsorpcji, natomiast gaz odprowadzany dołącza się do gazu z adsorpcji pierwszego stopnia PSA, 

- desorpcji ciśnieniowej, w której w wyniku obniżenia ciśnienia do 110-200 kPa gaz odprowadzany  
w przeciwprądzie z adsorbera zostaje następnie sprężany i zawracany do wykonania operacji płukania, 

- desorpcji próżniowej, w której w wyniku połączenia z pompą próżniową i obniżenia ciśnienia 
do 5-20 kPa z adsorbera odprowadzany jest w przeciwprądzie desorbujący się metan, stanowiący 
produkt sposobu, 

- zwrotnego napełniania, w której w przeciwprądzie doprowadza się część gazu po adsorpcji, 
przez co ciśnienie w adsorberze wzrasta do ciśnienia adsorpcji. 

Korzystnym jest gdy czas sekwencji cyklu PSA dobierany jest w zakresie od 180 do 360 s i gdy 
operacje adsorpcji w pierwszym i drugim stopniu PSA rozpoczynają się w tym samym momencie. 

Kolejna cecha usprawniająca wynalazek polega na tym, że pełny cykl dwustopniowego procesu 
PSA zawiera pięć cykli procesu PSA realizowanego w pierwszym stopniu PSA i dwa cykle procesu 
PSA realizowanego w drugim stopniu PSA. 

Program sterowania procesu powinien spełniać warunek, by w dowolnym momencie czasu, 
w conajmniej jednym adsorberze pierwszego i drugiego stopnia PSA wykonywane były operacje adsorpcji, 
natomiast w drugim stopniu PSA, w dowolnym momencie czasu, w co najmniej jednym adsorberze wyko-
nywana była operacja płukania, desorpcji ciśnieniowej, desorpcji próżniowej, zwrotnego napełniania. 

Sposób wydzielania metanu z gazów kopalnianych według wynalazku wyjaśniony jest na pod-
stawie opisu budowy i działania przykładowej instalacji, w której realizowany jest wynalazek, pokaza-
nej na rysunku. Figura 1 rysunku przedstawia schemat technologiczny instalacji, fig. 2 harmonogram 
realizacji dwustopniowego procesu PSA, figura 3 schemat przepływu strumieni gazowych w poszcze-
gólnych operacjach technologicznych natomiast na fig.4 przedstawiony jest przebieg ciśnień w adsor-
berach, w poszczególnych fazach procesu PSA. 

Na wejściu do instalacji zabudowane są kolejno sprężarka gazu 1, chłodnica 2 i separator 3, 
służący do oddzielania wykroplonej wody i olejów. Pierwszy stopień adsorpcji PSA wykonywany jest 
w dwóch adsorberach 4 i 5, wypełnionych kolejno warstwami: aktywnego tlenku glinowego, zeolito-
wym sitem molekularnym oraz węglowym sitem molekularnym. Drugi stopień adsorpcyjny PSA wy-
dzielenia metanu wykonywany jest w pięciu adsorberach 6, 7, 8, 9 i 10, wypełnionych wąskoporowa-
tym węglem aktywnym. Ponad to w instalacji drugiego stopnia adsorpcyjnego PSA włączona jest 
sprężarka 11 gazu recyrkulowanego i pompa próżniowa 12. Poszczególne urządzenia technologiczne 
połączone są przewodami oznaczonymi liczbami 101 - 108 w instalacji pierwszego stopnia adsorpcyjnego 
PSA oraz 109 - 114 w zakresie stopnia drugiego. Dla realizacji przepływów związanych z poszczególnymi 
operacjami dwustopniowego procesu PSA służą zawory oznaczone na schemacie kodem cyfrowo-
literowym od 1A do 11E, sterowane z nieuwidocznionego na schemacie sterownika programowego. 

W instalacji pierwszego stopnia PSA zawory 3A i 3B służą do doprowadzania sprężonego gazu 
kopalnianego do jednego z dwóch adsorberów 4 lub 5; natomiast oczyszczony gaz z tych adsorberów 
odprowadzany jest przez zawory 2A i 2B. Zawory 1A i 1B służą do odprowadzania gazu po desorpcji 
pierwszej BD1 z adsorbera 4 lub 5, zdesorbowany gaz jest zawracany do procesu. Zawory 4A i 4B 
służą do odprowadzania gazu z adsorberów pierwszego stopnia PSA w trakcie wykonywania operacji 
desorpcji drugiej BD2 i płukania P. Zawory 5A i 5B służą do doprowadzania gazu do adsorberów 4 lub 
5 z drugiego stopnia PSA, podczas operacji płukania P. Operację napełniania RR1 wykonuje się przy 
pomocy zaworów 2A i 2B lub zaworów 5A i 5B. 

W instalacji drugiego stopnia PSA zawory 6A, 6B, 6C, 6D i 6E służą do doprowadzania gazu 
oczyszczonego w pierwszym stopniu PSA do adsorberów 6, 7, 8, 9 i 10 drugiego stopnia PSA, w trak-
cie wykonywania operacji absorpcji A2. Zawory te służą jednocześnie do odprowadzania gazu wypłu-
kiwanego w operacji płukania R. Zawory 7A do 7E służą do odprowadzania gazu ubogiego, o niskiej 
zawartości metanu z adsorberów drugiego stopnia PSA w trakcie operacji adsorpcji A2. Zawory 8A do 
8E służą do odprowadzania gazu częściowo wzbogaconego w metan wytwarzanego w trakcie de-



 PL 200 383 B1 5

sorpcji ciśnieniowej BD. Zawory 9A do 9E służą do doprowadzania sprężonego gazu z desorpcji ci-
śnieniowej BD do adsorberów drugiego stopnia PSA w trakcie wykonywania operacji płukania R. Za-
wory 10A do 10E służą do odprowadzania desorbującego się metanu, z adsorberów drugiego stopnia 
PSA do pompy próżniowej 12 w trakcie trwania operacji desorpcji próżniowej D. Zawory 11A do 11E 
służą do doprowadzania do adsorberów drugiego stopnia PSA gazu ubogiego w metan w trakcie ope-
racji zwrotnego napełniania RR. Zawór 7F służy do przełączania przepływu gazu ubogiego do adsor-
berów pierwszego stopnia PSA w trakcie operacji płukania lub do kolektora gazu odpadowego. 

Surowy gaz kopalniany doprowadzany jest przewodem 101, do którego przed sprężarką 1 do-
łączony jest przewód 102 dopływu gazu z desorpcji pierwszej BD1. Sprężony gaz przepływa z separa-
tora 3 przewodem 103 do adsorberów 4 i 5 pierwszego stopnia PSA. Gaz osuszony i pozbawiony CO2 
oraz nadmiaru O2 przepływa przewodem 104 do adsorberów 6, 7, 8, 9 i 10 drugiego stopnia PSA. 
W przewodzie 104 następuje wymieszanie gazu oczyszczonego w pierwszym stopniu PSA z gazem 
odbieranym z adsorberów drugiego stopnia PSA w trakcie operacji płukania R. Gaz powstający 
w wyniku desorpcji drugiej BD2 i płukania P odprowadzany jest z pierwszego stopnia PSA przewodem 
105. Gaz powstający w wyniku desorpcji drugiej BD2 i płukania P odprowadzany jest z pierwszego 
stopnia PSA przewodem 105. Gaz ubogi w metan odprowadzany jest z drugiego stopnia PSA prze-
wodem 106 do adsorberów pierwszego stopnia PSA, celem wykonania operacji płukania P. Pozostała 
ilość gazu ubogiego, jako gaz odpadowy odprowadzana jest przewodem 107. Gaz odpadowy odpro-
wadzany jest z instalacji przewodem 108. Gaz ubogi o niskiej zawartości metanu powstający 
w operacji adsorpcji A2 w drugim stopniu PSA jest odprowadzany przewodem 109. Część strumienia 
gazu ubogiego w metan doprowadzana jest do adsorberów drugiego stopnia PSA przewodem 110, 
celem wykonania operacji zwrotnego napełnienia RR. Gaz powstający w trakcie desorpcji ciśnieniowej BD 
przepływa przewodem 112 do sprężarki 11 a po sprężeniu przewodem 111 do adsorberów 6, 7, 8, 9 i 10, 
celem wykonania operacji płukania P. Metan powstający w trakcie desorpcji próżniowej D, przepływa 
przewodem 113 do pompy próżniowej 12, z której po sprężeniu odprowadzany jest przewodem 114. 

Figura 2 przedstawia harmonogram dwu realizacji dwustopniowego procesu PSA wydzielania 
metanu z gazów kopalnianych pochodzących z wyprzedzającego odmetanowania ścian górniczych 
sposobem według wynalazku. Poszczególne wiersze tabeli przyporządkowane są adsorberom: 4, 5 
pierwszego stopnia PSA i 6, 7, 8, 9, 10 drugiego stopnia PSA. Oznaczenia literowe poszczególnych 
operacji technologicznych są następujące: 

w pierwszym stopniu PSA: 
A1 - adsorpcja, w trakcie której z surowego gazu kopalnianego usuwa się wodę, CO2 i nadmiar tlenu. 
RE - regeneracja sorbentu, składająca się z: 
BD1 - pierwszej desorpcji, w trakcie której z adsorberów pierwszego stopnia PSA odprowadza 

się desorbujące pary, które dołącza się do strumienia surowca, 
BD2 - desorpcji drugiej, w trakcie której odprowadza się strumień gazu wzbogacony częściowo w tlen, 
P - płukania, w trakcie którego, z adsorbera odprowadza się gaz zanieczyszczony wodą i CO2, 
PR1 - napełniania, w trakcie którego, do adsorbera wprowadza się gaz oczyszczony celem pod-

wyższenia ciśnienia, 
w drugim stopniu PSA: 
A2 - adsorpcja, 
R - płukanie, 
BD - desorpcja ciśnieniowa, 
D - desorpcja próżniowa, 
RR - zwrotne napełnianie. 
Figura 3 przedstawia schemat przepływu strumieni w dwustopniowym procesie PSA. Gaz ko-

palniany dostarczany przewodem 101 miesza się z gazem z desorpcji BD1 i po sprężaniu w sprężarce 
1 zostaje ochłodzony w chłodnicy 2. Kondensat wodny i olejowy oddzielany jest w separatorze 3. Na-
stępnie gaz przepływa przewodem 103 do jednego z dwóch adsorberów, w którym wykonywana jest 
operacja adsorpcji A1. Gaz oczyszczony od wody, CO2 i pozbawiony części O2 przepływa przewodem 
104. Część gazu zużywa się do wykonania operacji napełniania RR1 w pierwszym stopniu PSA. Gaz 
z desorpcji drugiej BD2 i płukania P odprowadzany jest z pierwszego stopnia PSA przewodem 105 
jako gaz odpadowy. Druga część gazu po adsorpcji A1 i połączeniu z gazem z operacji płukania R 
drugiego stopnia PSA wpływa do adsorbera, w którym wykonywana jest operacja adsorpcji A2. Z dru-
giego końca adsorbera odprowadza się gaz odpadowy o niskiej zawartości metanu. Gaz ten w części 
przepływa przewodem 110 do adsorbera, w który wykonywane jest zwrotne napełnianie RR, a w czę-
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ści - przez przewody 109 i 106 do wykonania operacji płukania P w pierwszym stopniu PSA. Pozostały 
gaz odprowadzany jest przewodem 107 i 108 jako gaz odpadowy. Gaz uzyskany z desorpcji ciśnie-
niowej BD przepływa przewodem 112 do sprężarki 11, skąd przez przewód 111 dostarczany jest 
do adsorbera, w którym wykonywana jest operacja płukania R. Gaz wypłukiwany dołączany jest 
do strumienia gazu oczyszczonego w pierwszym stopniu PSA. W operacji desorpcji próżniowej D 
metan odprowadzany jest przewodem 113 do pompy próżniowej 12 i dalej przewodem 114, jako 
produkt finalny procesu. 

Figura 4 rysunku przedstawia wykresy przebiegu ciśnień w czasie poszczególnych operacji dwu-
stopniowego procesu PSA. Ciśnienie oznaczone na rzędnej symbolem PR, czas na odciętej literą t. 

W pierwszym stopniu PSA operacje przebiegają pod następującymi ciśnieniami: 
- adsorpcja A1 - ciśnienie P1 w zakresie 500-1000 kPa, 
- desorpcja pierwsza BD1 - ciśnienie obniża się od ciśnienia P1 do ciśnienia P2 w zakresie 

250-600 kPa, 
- desorpcja druga BD2 - ciśnienie obniża się od ciśnienia P2 do ciśnienia P3 w zakresie 

100-120 kPa, 
- płukanie P - przy ciśnieniu P3. 
- napełnianie RR1 - ciśnienie wzrasta do ciśnienia adsorpcji P1. 
W drugim stopniu PSA operacje przebiegają pod ciśnieniami: 
- adsorpcja A2 - ciśnienie P4 nieco niższe od ciśnienia P1 w zakresie 500-1000 kPa adsorpcji 

w pierwszym stopniu PSA, 
- płukanie R - ciśnienie P5 nieco wyższe od ciśnienia P4. 
- desorpcja ciśnieniowa BD - ciśnienie obniża się od ciśnienia P5 do ciśnienia P6 mieszczącego 

się w zakresie 110-200 kPa, 
- desorpcja próżniowa D - ciśnienie obniża się od ciśnienia P6 do ciśnienia końcowego desorp-

cji P7 w zakresie 5-20 kPa, 
- zwrotne napełnianie RR - ciśnienie wzrasta od ciśnienia P7 do P4, to jest do ciśnienia adsorpcji A2. 
Literą S oznaczono czas sekwencji cyklu PSA, który wynosi 180-360 s.. Czasy trwania po-

szczególnych operacji A1, A2, R. BD. D, RR są równe czasowi sekwencji S cyklu PSA; suma czasów 
operacji stanowiących regenerację RE wypełnienia adsorberów pierwszego stopnia PSA: desorpcji 
pierwszej BD1 + desorpcji drugiej BD2 + płukania P + napełniania RR1 równa jest także czasowi se-
kwencji S cyklu PSA. 

Wydzielanie metanu z gazów kopalnianych, prowadzone w opisanej instalacji sposobem według 
wynalazku przebiega następująco: 

w przewodzie 101 do surowego gazu kopalnianego zostaje dołączony gaz z desorpcji 
pierwszej BD1 wykonanej w pierwszym stopniu PSA. Mieszanina gazów po sprężeniu do ciśnienia 
500-1000 kPa zostaje ochłodzona do temperatury 278-300 K z wydzieleniem w separatorze 3 
kondensatu wodno-olejowego. 

Następnie gaz przepływa do pierwszego stopnia PSA, w którym: 
- w operacji adsorpcji A1, sprężony gaz, pod ciśnieniem 500-1000 kPa przepływa przez adsor-

ber, wypełniony w kierunku przepływu kolejno: aktywnym tlenkiem glinowym lub silikażelem, w którym 
następuje adsorpcja wody, przepływa dalej przez warstwę zeolitowego sita molekularnego, korzystnie 
typu 4A, w którym następuje adsorpcja dwutlenku węgla, następnie przez warstwę węglowego sita 
molekularnego typu 3A, w którym w kinetycznie selektywnym procesie następuje adsorpcja części 
tlenu zawartego w gazie. Oczyszczony gaz przepływa do drugiego stopnia PSA, natomiast wypełnie-
nie adsorbera po adsorpcji A1 zostaje poddane regeneracji RE, obejmującej procesy: 

- desorpcji pierwszej BD1, w której z adsorbera w przeciwprądzie odprowadza się desorbujące 
gazy o składzie zbliżonym do składu surowca; ciśnienie obniża się do 250-600 kPa a gaz z przestrze-
ni swobodnej zawraca się do procesu celem wyeliminowania strat metanu, 

- desorpcji drugiej BD2, w której z adsorbera w przeciwprądzie odprowadza się desorbujące 
gazy; desorbuje się głównie tlen i azot z węglowego sita molekularnego i metan z warstwy zeolitowe-
go sita molekularnego; ciśnienie w adsorberze obniża się do atmosferycznego, a zdesorbowany gaz 
odprowadzany jest z instalacji, jako gaz odpadowy 

- płukania P, podczas którego do adsorbera doprowadza się gaz odpadowy z drugiego stopnia 
PSA o niewielkiej zawartości metanu, przy pomocy tego gazu wypłukuje się pod ciśnieniem atmosfe-
rycznym dwutlenek węgla zaadsorbowany w zeolitowym sicie molekularnym i wodę zaadsorbowaną 
w aktywnym tlenku glinowym, gaz wypłukiwany odprowadza się z instalacji jako gaz odpadowy, 
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- napełniania RR1, w której do adsorbera doprowadza się gaz oczyszczony, celem podwyższe-
nia ciśnienia do ciśnienia adsorpcji. 

W drugim stopniu PSA proces przebiega następująco: 
- gaz oczyszczony w pierwszym stopniu PSA, po adsorpcji A1 i gaz odprowadzany z innego 

adsorbera w operacji płukania R miesza się i pod ciśnieniem 500-1000 kPa wprowadza do adsorbera 
w operacji adsorpcji A2, trwającej 180-360 s; następuje adsorpcja metanu i resztek dwutlenku węgla, 
z drugiego końca adsorbera odprowadza się gaz o niewielkiej zawartości metanu. Operację adsorpcji 
A2 kończy się gdy czoło fali sorpcyjnej metanu osiągnie koniec złoża sorbentu. Gdy początek fali 
sorpcyjnej metanu przekroczy koniec złoża węgla aktywnego wzrastają straty metanu w gazie odpa-
dowym, a gdy złoże sorpcyjne nie jest w pełni wykorzystane w operacji adsorpcji, obniża się czystość 
uzyskiwanego metanu, wzrastają koszty wydzielania. W złożu sorbentu, na koniec operacji adsorpcji 
A2 tworzy się rozmyta fala sorpcyjna metanu, której kształt zależy głównie od selektywności adsorpcji 
metanu względem azotu i tlenu. Na końcu adsorpcji A2 złoże sorbentu jest praktycznie w całości wy-
pełnione metanem, równowagowo do składu gazu wprowadzonego do adsorbera. Taki stan złoża 
zmniejsza ilość recyrkulowanego w operacji płukania R metanu a jednocześnie skład wypłukiwanego 
gazu zbliżony jest do składu surowca. 

- w operacji płukania R, trwającej 180-360 s, sprężony gaz o podwyższonej zawartości metanu 
wytworzony w operacji desorpcji ciśnieniowej BD doprowadzony jest do adsorbera w przeciwprądzie 
do przepływu gazu w operacji adsorpcji A2 pod ciśnieniem wyższym niż ciśnienie adsorpcji A2: 
z drugiego końca odprowadza się gaz o składzie zbliżonym do surowca, który łączy się ze strumie-
niem gazu oczyszczonego i wprowadza się do adsorbera, w którym wykonywana jest operacja ad-
sorpcji A2. W trakcie płukania R następuje adsorpcja metanu ze strumienia gazu płuczącego, wypłu-
kiwanie azotu i tlenu z przestrzeni swobodnej sorbentu oraz z sorbentu, tworzy się nowa fala sorpcyj-
na. Operacje płukania kończy się, gdy nowa fala sorpcyjna metanu przejdzie przez całe złoże sorben-
tu. Na końcu płukania R złoże sorbentu jest praktycznie wypełnione metanem, równowagowo do skła-
du gazu recyrkulowanego; ustala się nowy stan równowagi charakteryzujący się wysoką zawartością 
metanu i niską zawartością azotu i tlenu w fazie adsorbatu. 

- w operacji desorpcji ciśnieniowej BD, trwającej 180-360 s z adsorbera odprowadza się desor-
bujące gazy w przeciwprądzie do przepływu gazu w operacji adsorpcji A2, ciśnienie w adsorberze 
obniża się do 110-200 kPa, wytworzony gaz spręża się i wprowadza się w całości do adsorbera, 
w którym wykonywana jest operacja płukania R. Następuje desorpcja mieszaniny metanu i azotu, 
desorbujący się metan wypłukuje azot i tlen, następuje wzbogacenie fazy adsorbatu w metan. Im niż-
sze jest końcowe ciśnienie desorpcji BD tym większe jest wzbogacenie w metan fazy adsorbatu. 

- w operacji desorpcji próżniowej D, trwającej 180-360 s z adsorbera odprowadza się desorbu-
jący metan w przeciwprądzie do przepływu gazu w operacji adsorpcji A2, ciśnienie w adsorberze ob-
niża się do 5-20 kPa, metan odsysa się z sorbentu przy pomocy pompy próżniowej 12. Na koniec 
desorpcji próżniowej D złoże sorbentu zawiera niewielką ilość, praktycznie czystego metanu. 

- w operacji zwrotnego napełniania RR, trwającej 180-360 s, do adsorbera wprowadza się 
w przeciwprądzie część strumienia gazu odpadowego, odprowadzanego z innego adsorbera w trakcie 
adsorpcji A2, ciśnienie w adsorberze wzrasta do ciśnienia adsorpcji P4. to jest do 500-1000 kPa - co 
eliminuje zagrożenie zerwania fali adsorpcyjnej podczas kolejnej adsorpcji A2. 

Efektywność wydzielania metanu z gazów kopalnianych sposobem według wynalazku wykazuje 
następujący przykład. 

W doświadczalnej instalacji PSA, zawierającej w pierwszym stopniu PSA dwa adsorbery o po-
jemności 10 dcm3, załadowane warstwami: 4 dcm3 aktywnego tlenku glinowego Rhodia, 2 dcm3 zeoli-
towego sita 13X544HP Grace Davison i 4 dcm3 węglowego sita molekularnego MSC-3A firmy Takeda 
Industries, a w drugim stopniu zawierającej pięć adsorberów o pojemności 90 dcm3 wypełnionych 
wąskoporowatym węglem aktywnym G2X firmy Takeda Industries, prowadzono dwustopniowy proces 
rozdziału gazu metodą PSA według wynalazku. Gaz kopalniany zawierał 56,5% mol.CH4, 3% obj. 
CO2, 8% obj. O2, reszta N2. Proces prowadzono w temperaturze 278 K pod ciśnieniem 700 kPa, z czasem 
sekwencji cyklu PSA równym S=210 s. Po instalacji doprowadzano 34 m3/h gazu. Gaz oczyszczono 
w pierwszym stopniu PSA do zawartości: H2O 15 ppm obj., CO2 0,1% obj., O2 0,5% obj.. Na wyjściu, po 
drugim stopniu procesu PSA uzyskiwano 17,7 m3/h gazu wysokometanowego, zawierającego 96,9% 
obj.CH4, 0,2% obj.CO2, i 2,9% obj. sumy N2 i O2. Sprawność ogólna wydzielania metanu wynosiła 89,2%. 
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Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób wydzielania metanu z gazów kopalnianych pochodzących z pokładów węgla ka-
miennego, polegający na sprężaniu surowego gazu od ciśnienia 500 do 1000 kPa, wstępnym oczysz-
czaniu gazu z wody, olejów i cząstek stałych oraz rozdzielaniu gazu metodą adsorpcji zmiennociśnie-
niowej PSA, z wydzieleniem metanu drogą selektywnej adsorpcji względem azotu i tlenu w instalacji 
zawierającej baterię korzystnie pięciu adsorberów wypełnionych węglem aktywnym, instalacji wyposa-
żonej w zawory odcinające przesterowywane według cyklicznie powtarzalnego w każdym adsorberze 
programu kolejnego wykonywania operacji technologicznych: adsorpcji, płukania, desorpcji ciśnienio-
wej, desorpcji próżniowej oraz napełniania, z których każda wykonywana jest w czasie odpowiadają-
cym czasowi sekwencji cyklu PSA a przy przesunięciu cyklów operacji w poszczególnych adsorberach 
strumień gazu odprowadzany z danego adsorbera podczas operacji adsorpcji wykorzystywany jest do 
przeprowadzania operacji napełniania w innym adsorberze natomiast gaz z desorpcji ciśnieniowej 
użyty jest po sprężeniu do płukania innego adsorbera, przy czym wydzielony metan stanowi gaz 
otrzymany z operacji desorpcji próżniowej, o ciśnieniu końcowym zbliżonym do atmosferycznego, 
znamienny tym, że wstępne oczyszczenie gazu surowego dokonuje się przez ochłodzenie (2) sprę-
żonego gazu do temperatury niższej od 303 K oraz usunięcie (3) wykroplonej wody wraz z olejami, 
natomiast rozdzielanie gazu kopalnianego metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA prowadzi się 
dwustopniowo, poprzedzając drugi stopień PSA wydzielenia metanu (6, 7, 8, 9, 10) procesem pierw-
szego stopnia PSA obejmującym: osuszenie gazu, usuniecie dwutlenku węgla i nadmiaru tlenu, pro-
wadzonym w baterii złożonej z co najmniej dwóch adsorberów (4, 5) wypełnionych trzema warstwami, 
które z kierunku doprowadzania surowego gazu utworzone są kolejno z aktywnego tlenku glinowego 
lub silikażelu, zeolitowego sita molekularnego i węglowego sita molekularnego, przy czym pełny cykl 
realizowany w pierwszym stopniu PSA zawiera operacje technologiczne: adsorpcji (A1) i regeneracji 
(RE), każda wykonywana w czasie sekwencji (S) cyklu PSA, z których podczas adsorpcji (A1) gaz 
współprądowo odprowadzany z adsorbera (4 lub 5) zasila drugi stopień PSA, natomiast regeneracja 
(RE) sorbentu obejmuje kolejne zabiegi: 

- desorpcji pierwszej (BD1) prowadzonej w czasie odpowiadającym 1/6 czasu sekwencji (S) cy-
klu PSA, z obniżeniem ciśnienia do poziomu 250-600 kPa, podczas której gaz odprowadzany 
w przeciwprądzie dołączany jest (102) do gazu surowego dopływającego do instalacji, 

- desorpcji drugiej (BD2) prowadzonej w czasie odpowiadającym 1/6 czasu sekwencji (S) cyklu 
PSA, z obniżeniem ciśnienia do atmosferycznego, w której gaz odprowadzany jest w przeciwprądzie 
z instalacji jako gaz odpadowy (108). 

- płukania (P), prowadzonego pod ciśnieniem atmosferycznym w czasie odpowiadającym 2/6 
czasu sekwencji (S) cyklu PSA, podczas którego w przeciwprądzie doprowadzany jest (106) do ad-
sorbera gaz ubogi po adsorpcji (A2) metanu w drugim stopniu a gaz odprowadzany jest gazem odpa-
dowym, oraz 

- operację napełniania (RR1) prowadzoną w czasie odpowiadającym 2/6 czasu sekwencji (S) 
cyklu PSA, w której w przeciwprądzie doprowadzana jest część strumienia gazu otrzymywanego 
z operacji adsorpcji (A1) w drugim adsorberze pierwszego stopnia PSA, z narastaniem ciśnienia do 
ciśnienia adsorpcji (P1). 

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że pełny cykl PSA realizowany w drugim stopniu 
PSA zawiera operacje technologiczne, z których każda wykonywana jest w czasie sekwencji (S) cyklu 
PSA i polega na: 

- adsorpcji (A2) gazu doprowadzonego po adsorpcji (A1) z pierwszego stopnia PSA, zmiesza-
nego z gazem po operacji płukania (R) z drugiego stopnia PSA, a odprowadzany gaz wykorzystywany 
jest w części w operacji płukania (P) pierwszego stopnia PSA oraz w części w operacji zwrotnego 
napełniania (RR) w drugim stopniu PSA, 

- operację płukania (R), w której do adsorbera doprowadza się w przeciwprądzie do przepływu 
gazu w operacji adsorpcji (A2) gaz z adsorbera po desorpcji (BD) ale sprężony do ciśnienia wyższego 
od ciśnienia adsorpcji (A2), natomiast gaz odprowadzany dołącza się do gazu z adsorpcji (A1) pierw-
szego stopnia PSA, 

- operację desorpcji ciśnieniowej (BD), w której w wyniku obniżenia ciśnienia do 110-200 kPa 
gaz odprowadzany w przeciwprądzie z adsorbera zostaje następnie sprężany i zawracany do wyko-
nania operacji płukania (R), 
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- operację desorpcji próżniowej (D), w której w wyniku połączenia z pompą próżniową (12) i ob-
niżenia ciśnienia do 5-20 kPa z adsorbera odprowadzany jest w przeciwprądzie desorbujący się me-
tan, stanowiący produkt sposobu, 

- operację zwrotnego napełniania (RR), w której w przeciwprądzie doprowadza się część gazu 
po adsorpcji (A2), przez co ciśnienie w adsorberze wzrasta do ciśnienia adsorpcji (P4). 

3. Sposób według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że czas sekwencji (S) cyklu PSA dobierany 
jest w zakresie 180 do 360 s. 

4. Sposób według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że operacje adsorpcji (A1), w pierwszym 
stopniu PSA i adsorpcji (A2) w drugim stopniu PSA rozpoczynają się w tym samym momencie. 

5. Sposób według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że pełny cykl dwustopniowego procesu 
PSA zawiera pięć pełnych cykli procesu PSA realizowanego w pierwszym stopniu PSA i dwa pełne 
cykle procesu PSA realizowanego w drugim stopniu PSA. 

6. Sposób według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że w dowolnym momencie czasu, w co naj-
mniej jednym adsorberze pierwszego i drugiego stopnia PSA wykonywane są operacje adsorpcji (A1, A2). 

7. Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że w drugim stopniu PSA, w dowolnym momencie 
czasu, w co najmniej jednym adsorberze wykonywana jest operacja płukania (R), desorpcji ciśnienio-
wej (BD), desorpcji próżniowej (D), zwrotnego napełniania (RR). 
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