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Opis wzoru 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do przepływowego utleniania powietrza wenty-

lacyjnego z podziemnych kopalń, powietrza o niskiej, do 2% zawartości metanu. 

Bardzo istotnym problemem ekologicznym mającym na celu minimalizację efektu cieplarniane-

go oraz eliminacji kosztów sankcji Protokołu z Kioto jest ograniczenie emisji gazów przemysłowych do 

atmosfery, w których znaczny udział ma zawierające metan powietrze wentylacyjne z podziemnych 

kopalń. Mieszaniny gazowe bogate w metan mogą być utylizowane w systemach płomieniowych  

z odzyskaniem energii cieplnej, ale również z nieuniknioną w przypadku spalania płomieniowego em i-

sją CO2 i tlenków azotu. Powietrze wentylacyjne jako mieszanina niskometanowa o niskiej temperatu-

rze nie pozwala na spalanie z uzyskiem ciepła wystarczającym do podtrzymania utleniania.  

Koniecznym jest stosowanie procesu utleniania w obecności katalizatora, przebiegający w temperatu-

rach niższych niż utlenianie płomieniowe, lecz wymagający ogrzania katalizatora i gazów do tempera-

tur zakresu pracy katalizatora. Zastosowany reaktor musi być więc autotermiczny, czyli ciepło spalania 

zapewniać ma ciągłość utleniania. 

Znane jest rozwiązanie z polskiego opisu zgłoszenia wynalazku P-384698, w którym powietrze 

wentylacyjne zostaje zmieszane z gazem odmetanowania kopalni i tak wzbogacona w metan miesza-

nina utylizowana jest w reaktorze cieplnym i/lub katalitycznym, przepływowo-rewersyjnym. W publika-

cji „Polityka energetyczna” tom 11, zesz. 2, 2008 r., w artykule „Ocena stanu i możliwości utylizacji 

metanu z powietrza wentylacyjnego podziemnych kopalń węgla kamiennego” Stanisław Nawrat,  

Kazimierz Gantar, na str. 75 - 76 przedstawiony jest katalityczny reaktor przepływowo-rewersyjny, 

powodujący obniżenie temperatury utleniania metanu nawet o kilkaset stopni Celsjusza, do około 340°. 

Katalizator rewersyjny ma pracujące w układzie regeneracji ciepła szeregowo połączone złoża pełnią-

ce funkcje wymienników ciepła i katalizatory. W złożach zabudowane są elektryczne podgrzewacze 

rozruchowe. Kierunek przepływu gazu nawrotnie sterowany temperaturą złoża realizowany jest przez 

szereg kanałów i zaworów odcinających. Rozwiązanie jest konstrukcyjnie złożone. 

Urządzenie według niniejszego wzoru podobnie jak w powyżej opisanym zawiera regeneracyjny 

wymiennik ciepła, którego sekcja wlotowa połączona jest w przepływie powietrza wentylacyjnego ko-

lejno z reaktorem katalitycznym, podgrzewaczem rozruchowym i sekcją wylotową wymiennika ciepła. 

Rozwiązanie urządzenia według wzoru wyróżnia się tym, że wymiennik ciepła ma konstrukcję z obro-

towym wypełnieniem metalowym lub równoważnym, reaktor katalityczny jest niskotemperaturowym 

katalizatorem palladowym, natomiast podgrzewacz rozruchowy włączony jest równolegle przez zawo-

ry odcinające w kanał między reaktorem katalitycznym i sekcją wylotową wymiennika ciepła. Rozwią-

zanie ma prostą konstrukcję z podgrzewaczem włączonym w przepływ gazu tylko w fazie rozruchu. 

Korzystną jest postać wzoru, w której kanał za reaktorem katalitycznym ma postać kolana o ką-

cie 180° między ramionami wlotu i wylotu, a podgrzewacz rozruchowy włączony jest w ramiona kolana 

przez zawory odcinające, zaopatrzone w łukowe przesłony tworzące odchylne ścianki zewnętrzne 

kolana. Taką postać wzoru cechuje zwarta budowa o małych oporach przepływu. 

Urządzenie według wzoru użytkowego pokazane jest w ujęciu schematycznym na rysunku,  

w postaci z podgrzewaczem rozruchowym włączonym w ramiona kolana nawrotnego. 

Powietrze wentylacyjne pw z podziemnej kopalni węgla kamiennego doprowadzone jest ruro-

ciągiem do wymiennika ciepła 1 z obrotowym wypełnieniem metalowym, przyłączonym do króćca 

sekcji wlotowej 1a. Wylot z sekcji wlotowej 1a połączony jest z reaktorem katalitycznym 2 mającym 

wypełnienie palladowe, na którym reakcja spalania metanu zaczyna się w temperaturze 250-270°C. 

Reaktor katalityczny 2 połączony jest kanałem zawierającym nawrotne o 180° kolano 3 i kanał prosty 6  

z sekcją wylotową 1b wymiennika ciepła 1, z której spaliny sp odprowadzane są dalej do instalacji 

oczyszczania lub bezpośrednio przez komin do atmosfery. Kolano 3 ma - wbudowane i ukształtowane 

jako zewnętrzne ścianki ramion - łukowe przesłony, stanowiące elementy robocze zaworów odcinają-

cych 4. Przesłony sprzężone są kinematycznie ze sobą i w skrajnych położeniach: podczas rozruchu - 

włączają przepływ gazu poprzez podgrzewacz rozruchowy 5 z jednoczesnym zamknięciem przepływu 

przez kolano 3, a w drugim skrajnym położeniu - po osiągnięciu wymaganej temperatury utleniania 

katalitycznego wyłączają z obiegu podgrzewacz rozruchowy 5. Źródłem ciepła w podgrzewaczu rozru-

chowym 5 mogą być grzałki elektryczne lub palniki. 
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Zastrzeżenia ochronne 

1. Urządzenie do przepływowego utleniania powietrza wentylacyjnego z podziemnych kopalń, 

zawierające regeneracyjny wymiennik ciepła, którego sekcja wlotowa połączona jest w przepływie 

powietrza wentylacyjnego kolejno z reaktorem katalitycznym, podgrzewaczem rozruchowym i sekcją 

wylotową wymiennika ciepła, znamienne tym, że wymiennik ciepła (1) ma konstrukcję z obrotowym 

wypełnieniem metalowym, reaktor katalityczny (2) jest niskotemperaturowym katalizatorem pallado-

wym, natomiast podgrzewacz rozruchowy (5) włączony jest równolegle przez zawory odcinające (4)  

w kanał między reaktorem katalitycznym (2) i sekcja wylotową (1b) wymiennika ciepła (1). 

2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że kanał za reaktorem katalitycznym (2) ma 

postać kolana (3) o kącie 180° między ramionami wlotu i wylotu, a podgrzewacz rozruchowy (5)  

włączony jest w ramiona kolana (3) przez zawory odcinające (4) zaopatrzone w łukowe przesłony 

tworzące odchylne zewnętrzne ścianki kolana (3). 
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