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Wyznaczenie desorbowalnej zawartości metanu w węglu
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Treść: Opracowana została koncepcja nowej metody oraz urządzenia pomiarowego generującego dodatkowe parametry opisu układu
węgiel-gaz. Dzięki prezentowanej metodzie możliwe jest określenie wartości desorbowalnej zawartości metanu w węglu oraz
efektywnego współczynnika dyfuzji. Konstrukcja urządzenia pomiarowego pozwala na pracę w warunkach kopalnianych.
Diametralne zmniejszenie klasy ziarnowej próbki węgla skutkuje skróceniem czasu obserwacji procesu emisji gazu do jednej
doby. Praca zawiera opis konstrukcji przyrządu, prezentację prototypu oraz przykładowe wyniki testów laboratoryjnych.
Abstract: This paper presents a concept of a new method and measurement device which generates additional parameters of coal-gas
system description. Thanks to the presented method, it is possible to determine the desorbable value of methane content
in coal and effective coefficient of diffusion. The construction of the measurement device allows to operate under mining
conditions. Significant reduction of the size grade of a coal sample results in cutting the time of observation of the gas emission process down to twenty-four hours. This paper includes a description of the device, presentation of the prototype and
examples of laboratory tests results.
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1. Wprowadzenie

3. Opis układu węgiel – gaz w górnictwie światowym

Układ węgiel – metan w polskim górnictwie węgla
kamiennego określany jest przez dwa podstawowe parametry – metanonośność oraz intensywność desorpcji metanu.
Intensywność desorpcji metanu postrzegana jest często jako
szybka metoda szacowania metanonośności. Z fizycznego
punktu widzenia, emisją metanu z ziaren węgla rządzą procesy
dyfuzji. Wartość wskaźnika intensywności desorpcji jest więc
pewną wypadkową zawartości metanu w węglu oraz wartości
wskaźnika dyfuzji metanu na węglu. Niepewność szacowania
metanonośności przy użyciu wyników pochodzących z badań intensywności desorpcji polega na braku uwzględnienia
wartości wskaźnika dyfuzji. Niniejsza praca zawiera opis
koncepcji oraz analizę prototypu przyrządu pomiarowego,
który rozwiązuje opisany problem.

Analiza przepisów regulujących wydobycie węgla kamiennego na świecie wskazuje, iż w poszczególnych krajach
występują zarówno odpowiedniki krajowej metanonośności,
jak i intensywności desorpcji. Przykładowo w Rosji [29],
w zależności od głębokości zalegania złoża oraz zawartości
częsci lotnych Vdaf kryterialna wartość metanonośności zawiera się od 8 do 15m3/ Mgcsw.
Przepisy górnicze w Czechach [23] zalecają wykonywanie
pomiarów gazonośności desorbometrycznej, ciśnienia złożowego metanu, intensywności desorpcji metanu oraz pomiarów
emisji gazu z otworu badawczego.
W Niemczech [22] rozróżnione są pojęcia zawartości
gazu w węglu na całkowitą zawartość gazu w węglu oraz
desorbowalną zawartość gazu w węglu, przy czym przez
zawartość desorbowalną rozumie się różnicę między zawartością całkowitą a zawartością gazu pod ciśnieniem metanu
1 bar. Przepisy wskazują, że parametrem najistotniejszym dla
prognozy jest zawartość gazu w pokładzie. Uznaje się, iż pokłady są zagrożone wyrzutami, gdy desorbowana zawartości
gazu przekracza 9 m3/Mgcsw,
Chińskie przepisy górnicze [2] zakładają wykorzystanie
wskaźnika desorpcji gazu Δh2 – jego wartość odnosi się
do ciśnienia gazu w węglu kamiennym i stopnia destrukcji
pierwotnej struktury węgla. Δh2 jest mierzony za pomocą desorbometru MD-1 opracowanego przez Chiny Coal Research
Institute (CCRI) Fushan.

2. Opis układu węgiel – gaz w górnictwie krajowym
Metanonośność pokładu zdefiniowana jest jako objętościowa ilość metanu pochodzenia naturalnego, zawarta
w jednostce wagowej w głębi calizny węglowej. Metanonośność
jest jednym z najważniejszych parametrów decydujących
o zagrożeniu wyrzutowym we wszystkich zagłębiach węglowych świata. Przykładowe wartości kryterialne dla wybranych
krajów kształtują się następująco [1, 20]: Australia – 9 m3/tonę,
Bułgaria – 9 m3/tonę, Chiny- 10 m3/tonę, Ukraina – 8 m3/tonę,
Węgry – 8 m3/tonę, Czechy – 9 m3/tonę. Prace Lamy [18]
wskazują, że wyrzuty występują w węglach o metanonośności
przekraczającej 8 m3/Mgcsw.
Parametr ten jest niezbędny w trakcie projektowania systemu wentylacji kopalni [15] oraz wyboru właściwego sposobu
odmetanowania wyrobisk eksploatacyjnych [6, 16, 24, 8].
Metodyka oznaczania tego parametru jest skomplikowana
i nie pozbawiona elementów generujących potencjalne niepewności pomiarowe. Jednak największym mankamentem
tego parametru jest czasochłonność jego określania, skutkująca częstokroć znacznym wydłużeniem czasu pomiędzy pobraniem próbek węgla do badań, a przekazaniem odpowiednim
służbom kopalnianym wyników.
Wskaźnik intensywności desorpcji Dp jest wielkością
charakteryzującą ilość metanu uwalnianego z próbki węglowej o określonej objętości i klasie ziarnowej w ustalonym
przedziale czasowym. W różnych odmianach wskaźnik Dp
jest stosowany w górnictwie wielu krajów [11, 19, 12, 27].
W polskim górnictwie węgla kamiennego pomiar intensywności desorpcji wykonywany jest od roku 1977.
W warunkach polskiego górnictwa węglowego pomiary
prowadzi się najczęściej manometrycznym desorbometrem
cieczowym DMC-2, opisanym m.in. w pracach [17, 25].
W wyniku pomiaru otrzymujemy objętość metanu wydzielonego z węgla o określonej klasie ziarnowej w określonym
czasie. Pomiar wskaźnika desorpcji traktowany jest jako
szacunkowa, uproszczona metoda wyznaczania metanonośności złoża. Podstawowy wpływ na wynik pomiaru desorbometrycznego mają dwa czynniki: początkowa zawartość
metanu w próbce oraz efektywny współczynnik dyfuzji.
Wyniki pomiarów pokazują, że współczynniki dyfuzji mogą
się zmieniać się w bardzo szerokim zakresie od 1,0×10-10 cm2/s
do 5,0×10-7 cm2/s [5], tak więc dla właściwego oszacowania
metanonośności pokładu na podstawie wskaźnika intensywności desorpcji potrzebna jest znajomość współczynnika dyfuzji
badanego węgla [28].

4. Emisja metanu z próbki węgla – fizyka zjawiska
Tradycyjnie procesom fizykochemicznym skutkującym
emisją metanu z próbki węgla, często określanym mianem
desorpcji, przypisuje się trzy procesy: desorpcję właściwą
gazu z powierzchni węgla, dyfuzję metanu w obrębie ziarn
oraz filtrację metanu poprzez system szczelin [9, 21].
Desorpcja właściwa to proces niemalże natychmiastowy
[13, 7]. W obrębie ziarn transport cząsteczek gazu daje się
opisać jako złożenie kilku typów dyfuzji w zróżnicowanym
systemie porowym sorbentu [14, 10, 4]. Dyfuzja jest napędzana gradientem stężenia cząstek zdeponowanego gazu.
W obszarze pomiędzy ziarnami, w rozbudowanym systemie
szczelin i spękań, ma miejsce filtracja gazu napędzana gradientem ciśnienia porowego.
Emisja gazu z węgla wywołana jest obniżeniem ciśnienia
(pośrednio stężenia) otaczającego go gazu. W warunkach
in situ sytuacja ta związana jest z prowadzeniem robót górniczych. Pierwotne ciśnienie porowe gazu w górotworze,
w trakcie drążenie wyrobisk lub eksploatacji ściany, ulega
obniżeniu jako skutek spękania calizny węglowej. Podczas
badań parametrów gazowych w laboratorium, desorpcję
wywołujemy obniżając ciśnienie gazu otaczającego ziarniste próbki węgla. Obserwacja procesu pozwala nam ustalić
wartość desorbowalnej pojemności sorpcyjnej oraz określić
efektywny współczynnik dyfuzji (efektywny – uwzględniający współczynnik izotermy sorpcji). Wiedza o tych parametrach
jest niezwykle istotna z punktu widzenia profilaktyki zagrożeń
metanowych, wyrzutowych oraz pożarowych. Jeśli ciśnienie
gazu otaczającego próbkę obniżymy do próżni, pozwoli to
wyznaczyć całkowitą pojemność sorpcyjną.
Budując aparaturę pomiarową analizującą emisję metanu
z próbek węgla powinniśmy uwzględnić następujące aspekty
fizyki procesu: desorpcja właściwa zachodzi niemalże natychmiastowo, natomiast filtracyjny przepływ gazu pomiędzy
ziarnami sorbentu jest na tyle szybki w porównaniu z dyfuzją,
jaka zachodzi we wnętrzu ziaren, że to właśnie dyfuzja decy-
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duje o kinetyce uwalniania gazu. Można więc stwierdzić, iż
obserwując czasowy przebieg emisji metanu z próbki węgla
analizujemy proces dyfuzji.
Analityczne rozwiązanie równania dyfuzji Ficka stosownego dla modelu uniporowego można znaleźć u Cranka [3]
i Timofiejewa [26]. Zmiany rozkładu stężenia cząstek zdeponowanego gazu są opisywany równaniem
(1)
gdzie:
D – jest efektywnym współczynnikiem dyfuzji,
Γ − jest współczynnikiem izotermy Henry’ego.
Rozwiązanie tego równania, w określonych warunkach
początkowych i brzegowych, znane z literatury (np. [26]),
ma postać
(2)

Idea przyrządu pomiarowego proponowanego przez
autorów przedstawiona została schematycznie na rysunku 1.
W monolitycznej obudowie (E) wykonanej z transparentnego
materiału wykonane zostały kanały pomiarowe (C) o znanej
geometrii. W początkowym, odcinku kanału pomiarowego
znajduje się rozgałęzienie połączone z zasobnikiem cieczy
pomiarowej (B) oraz pojemnikiem z próbką węgla (A). Po
umieszczeniu próbki węgla w pojemniku następuje jego
hermetyzacja. Emisja metanu propaguje wzdłuż kanału
pomiarowego, do którego wstrzyknięta zostaje ciecz pomiarowa z zasobnika (o działaniu podobnym do strzykawki).
Fragment „znacznika” (D) transportowany jest w warunkach
quasi-izobarycznych wzdłuż kanału pomiarowego (rys. 2).
Tempo przemieszczania znacznika zależne jest od szybkości
emisji metanu z próbki, natomiast jego ostateczna pozycja
determinuje zawartość metanu desorbowalnego w próbce
(metanu wyemitowanego w warunkach zmiany ciśnienia ze
złożowego do atmosferycznego). Jeśli wysokość znacznika
cieczowego jest niewielka (<1 cm) można zaniedbać oddziaływania grawitacyjne.

Całkując rozwiązanie (2) po objętości ziarna sorbentu
otrzymujemy funkcje opisujące zmiany ilości gazu zdeponowanego we wnętrzu ziarna
(3)
rozszerzając rozwiązanie (3) na klasę ziarnową, zawierające
kuliste ziarna otrzymujemy
(4)
gdzie:
c0 		 jest początkowym stężeniem gazu zdeponowanego
w węglu,
c1 		 jest granicą do której, w miarę upływu czasu zmierza
stężenie gazu pozostającego w węglu.
M(t) jest całkowitą masą gazu uwolnionego z węgla w
chwili czasu t,
M(∞) jest granicą do której w miarę upływu czasu zmierza
masa uwolnionego gazu,
Rz to tzw. promień zastępczy ziarna dla klasy ziarnowej.

Rys. 1. Schemat ideowy urządzenia pomiarowego
Fig. 1. Schematic diagram of the measurement device

Wzór ten ma postać szeregu, który dla małych wartości
czasu t jest stosunkowo dobrze zbieżny. Badania wskazują,
iż wzór (4) bardzo dobrze opisuje przebieg emisji metanu
z próbki węgla. Po wystarczająco długiej rejestracji można
wyznaczyć całkowitą masę uwolnionego gazu [28].
5. Nowa koncepcja rejestracji emisji metanu z ziarnistej
próbki węgla
Idea budowy urządzenia reprezentuje zupełnie nowe
podejście do prowadzonej obserwacji emisji gazu z próbki.
W miejsce krótkich pomiarów, rejestrowany i analizowany
będzie praktycznie pełny proces uwalniania metanu z węgla.
Możliwość taką daje zastosowanie niższej klasy ziarnowej
niż obecnie wykorzystywana w ocenie metanonośności
i intensywności desorpcji. Według wyliczeń (wzór 4), jak
i wstępnych badań, przy klasie ziarnowej rzędu 0,2÷0,3 mm
czas prowadzenia pomiaru wynosił będzie około 1 doby,
a dzięki ekstrapolacji przebiegu z wykorzystaniem modelu
matematycznego procesu dyfuzji, przybliżone wyniki znane
będą już po kilku godzinach.

2015

Rys. 2. Projekt 3D urządzenia pomiarowego
Fig. 2. 3D Project of the measurement device
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Długość kanału pomiarowego została dobrana względem
zastosowanej naważki węgla. Podziałka urządzenia została
wyskalowana w cm3CH4/gwęgla, przy czym masa próbki jest
określana pośrednio, na drodze pełnego zapełnienia objętości
pojemnika. Końcowym wynikiem pomiaru jest desorbowalna
zawartość metanu w węglu. Jeśli w trakcie trwania pomiaru
zapisane zostanie kilka punktów pomiarowych, będzie istniała
możliwość późniejszego oszacowania efektywnego współczynnika dyfuzji w programie komputerowym opracowanym
przez autorów na bazie modelu procesu dyfuzji (wzór 4).
6. Prototyp urządzenia oraz testy laboratoryjne
Wykonany został prototyp urządzenia (rys. 3). Średnica
kanału pomiarowego ustalona została na 4 mm. Dzięki
odpowiedniej technologii osiągnięta została idealna transparentność przyrządu. Skala naniesiona została w procesie
laserowego grawerowania, w trakcie którego powierzchnia
urządzenia została zmatowiona na głębokości około 1 mm.
Początkowo rozważano barwienie cyfr skali ciemnym barwnikiem, lecz zmatowiona, niebarwiona skala daje znakomitą
czytelność w przypadku ciemnego tła. Biorąc pod uwagę
docelowe przeznaczeni przyrządu – wyrobisko kopalniane,
uznano iż zaproponowane rozwiązanie sprawdza się najlepiej.
Przeprowadzone zostały testy aparatury. Aspekt dobowej
obserwacji zmian pozycji znacznika cieczowego rozwiązany
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został dzięki zbudowaniu stanowiska składającego się z cyfrowego aparatu fotograficznego sprzężonego z komputerem.
Wykorzystanie odpowiedniego oprogramowania pozwoliło na
automatyczne wykonywanie zdjęć z ustalonym na 10 s interwałem czasowym. W efekcie każdego z dobowych pomiarów
wykonane zostało około 10 000 zdjęć.
Projekt eksperymentu zakładał wykorzystanie ciśnieniowych zbiorników, w których umieszczane były próbki z odpowiednią klasą ziarnową węgla. Węgiel pochodzący z KWK
„Zofiówka” został odpowiednio przygotowany, rozdrobniony
i przesiany. Próbki poddawane zostały dynamicznej próżni poniżej 10 Pa przez okres 24 h. Następnie nasycano je metanem
pod ciśnieniem 5 bar przez kolejne 24 h. Ciśnienie nasycania
oraz temperatura w trakcie każdej fazy eksperymentu były
kontrolowane i stabilizowane (40 oC). Po nasycaniu następowała zasadnicza faza eksperymentu. Urządzenie pomiarowe
umieszczane było w komorze termostatycznej wyposażonej
w sprzęt fotograficzny. W możliwie krótkim czasie zbiornik
z próbką był dehermetyzowany, a próbka przenoszona była
do przyrządu pomiarowego. Czynność ta trwała około 40 s.
Wraz z gwałtownym obniżeniem ciśnienia w zbiorniku następował początek interwałowej rejestracji sekwencji zdjęć.
Następnie pojemnik z nasyconą próbką węgla umieszczany
był w przyrządzie pomiarowym. Chwilę później wstrzykiwana
był znacznik cieczowy i rozpoczynał się zasadniczy pomiar.
Początkowy przebieg emisji metanu można zaobserwować
na zdjęciach poniżej (rys. 4).

Rys. 3. Przyrząd pomiarowy po laserowej graweracji skali, ciecz pomiarowa w rurce
Fig. 3. Measurement device after laser engraving of scale, measurement fluid in a pipe

Rys. 4. Emisja metanu z próbki węgla rejestrowana prototypem przyrządu analogowego (interwał czasowy: 10 s)
Fig. 4. Methane release from coal sample registered by a prototype of the analog device (interval of time: 10 s)
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Analogiczny cykl pomiarowy został wykonany na sorpcyjnym urządzeniu grawimetrycznym IGA. Naważkę węgla o tej
samej klasie ziarnowej odpompowano przez 24. W kolejnym
etapie nasycano ją metanem pod ciśnieniem 5 bar przez 24 h.
Następnie quasi-skokowo zmniejszono ciśnienie do wartości
1 bar. Obserwację emisji metanu z próbki prowadzono przez
kolejne 24 h. Wszystkie wymienione czynności przeprowadzono w temperaturze 40 oC (a więc zgodnej z warunkami
termicznymi eksperymentu na przyrządzie analogowym).
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– odnotowanie kilku punktów pomiarowych i wykorzystanie
przygotowanego oprogramowania pozwoli na określenie
efektywnego wskaźnika dyfuzji,
– desorbowalna zawartość metanu oraz efektywny współczynnik dyfuzji to parametry o ogromnym potencjale
informacyjnym, szczególnie istotnym w aspekcie oceny
zjawisk gazo-geo-dynamicznych.
Koncepcja urządzenia została zgłoszona do Urzędu
Patentowego, obecnie trwają prace nad ostateczną serią
urządzeń. Następnie rozpoczną się badania w warunkach
kopalnianych.
Badania zostały wykonane w ramach Projektu
LIDER/31/103/L-3/11/NCBR/2012 finansowanego ze środków NCBiR.
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