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PO CO MONITOROWAĆ METAN 
POCHODZĄCY Z KOPALŃ WĘGLA? 

SENTRUM

• Podziemne kopalnie są największym źródłem metanu

• Metan jest gazem cieplarnianym 21 razy bardziej wpływającym 
na globalne ocieplenie niż CO2

• Szacuje się, że do roku 2020 ilość metanu pochodzącego 
z kopalń węgla wyniesie 40 mld m3.

• Odmetanowanie złóż jest niezbędnym elementem 
bezpieczeństwa kopalń

• Metan jest wartościowym towarem, który może być użyty do 
produkcji energii.

• Fakt ten jest udokumentowany wykorzystaniem metanu do 
produkcji energii elektrycznej z wielu otworów odmetanowania na 
świecie



PROBLEMY WYSTEPUJĄCE PODCZAS MONITORINGU 
PROCESU ODMETANOWANIA

SENTRUM

• Większość czujników używanych w monitoringu 
wysokometanowego gazu  to czujniki podczerwieni lub oparte 
na przewodności cieplnej

• Obydwa typy są wrażliwe skrośnie na węglowodory zawarte 
w gazach ze złóż węglowych

• W rezultacie odczyty są do 30% zawyżone w stosunku do 
wartości rzeczywistej.

• Chromatograf gazowy daje dokładne wyniki ale nie jest to 
monitoring ciągły.



SENTRUM
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• Metan monitorowany jest przez 
TX6363, czujnik podczerwieni, 0-100%

• Dwutlenek węgla jest monitorowany 
przez czujnik podczerwieni TX6363

• Tlen jest monitorowany przez czujnik 
elektrochemiczny TX6373

• Pomiary można wykonywać po stronie 
ssącej i tłoczącej pompy 
odmetanowania
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ZASADA DZIAŁANIA

SENTRUM

• Czujnik są podłączone do sterownika programowalnego TX9042

• System monitorowania Sentrum TX6400 korzysta 
z zaawansowanego algorytmu korygującego wpływ innych 
niż metan węglowodorów  na dokładność odczytu danych.



STEROWANIE I GROMADZENIE DANYCH

SENTRUM

• Odczyty danych oraz obliczenia są realizowane przez sterownik 
programowalny TX9042

• Dane są przesyłane poprzez RS485 do systemu Mini SCADA 
a wszystkie odczyty archiwizowane na PC.



STEROWANIE I GROMADZENIE DANYCH

SENTRUM

• Odczyty metanu

• Całkowity przepływ gazu (natężenie przepływu) - objętościowo

• Przepływ metanu - objętościowo

• Chwilowy przepływ metanu – masowo

• Odczyty tlenu

• Przepływ gazu – objętościowo w warunkach normalnych 
(15°C i ciśnienie atmosferyczne)

• Przepływ metanu – objętościowo w warunkach normalnych

• Metan narastająco – w tonach



STEROWANIE I GROMADZENIE DANYCH

SENTRUM

• Metan – odczyt

• Prędkość gazu w m/s

• Temperatura gazu

• Ciśnienie gazu

• Odczyt tlenu

• Odczyt dwutlenku węgla

• Detekcja nieszczelności metanu 

• Wskaźnik przepływu gazu - dwustanowy



ZASTOSOWANIE

SENTRUM
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INNE ZASTOSOWANIA SYSTEMU

SENTRUM

• Może być zmodyfikowany do monitorowania wentylacji 
kopalnianej z niskim stężeniem metanu, poniżej 5% v/v.

• Może być użyty do podziemnych rurociągów odmetanowania

• Może być użyty do monitorowania gazów w zrobach

• Może być użyty do pozyskania metanu ze składów 
powierzchniowych.



ZALETY SENTRUM

SENTRUM

• Łatwa instalacja

• “Wszystko w jednym” dla monitorowania stężenia gazów, 
przepływów, temperatury I ciśnienia.

• Oszczędność do 30% ze względu na dokładność odczytu 
zawartości metanu.

• Bezpieczne i niezawodne pomiary metanu zapewniają optymalne 
stężenia gazów dla celów produkcji energii z gazu.
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