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1 Przeznaczenie i zakres stosowania

Metanoanemometr SOM 2303 jest r cznym urz dzeniem pomiarowym
umo liwiaj cym wyznaczanie strumienia obj to ci metanu w wyrobiskach podziemnych
zak adów górniczych. Przyrz d wykonuje jednocze nie lokalne pomiary pr dko ci przep ywu
i st enia metanu. Dane, uzupe nione o warto  pola przekroju wyrobiska, pozwalaj
wyznaczy  strumie  obj to ci metanu. Przyrz d sk ada si  z dwóch oddzielnych urz dze :
miernika i czytnika. Miernik wyposa ony jest w skrzyde kowy anemometryczny czujnik
pr dko ci i pellistorowy czujnik st enia metanu. Czytnik wyposa ono w klawiatur
i wy wietlacz. Obydwa urz dzenia komunikuj  si  ze sob  drog  radiow . Zakres pomiarowy
pr dko ci przep ywu powietrza wynosi ± (0,16 ÷10,0) m/s. Zakres pomiaru st enia metanu
wynosi 0÷100 %V/V. Miernik mo e by  u ywany z wykorzystaniem wysi gnika
dostarczanego przez producenta.

Budowa metanoanemometru pozwala na wykorzystanie urz dzenia w strefach
zagro onych wybuchami gazów, zgodnie z warunkami podanymi w dokumentacji
producenta.

2 Budowa

Metanoanemometr SOM 2303 sk ada si  z dwóch oddzielnych urz dze : miernika
i czytnika (Rys. 1).

Rys. 1. Metanoanemometr SOM 2303. Miernik SOM 2303 i czytnik SOM 2303

Miernik SOM 2303 zbudowany jest z po czonych ze sob  skrzyde kowego czujnika
anemometrycznego i pellistorowego czujnika st enia metanu. Czujniki po czone s  w taki
sposób, e wlot do komory pomiarowej czujnika metanu umieszczono we wn trzu os ony
skrzyde ka pomiarowego anemometru. Zespó  czujników zamocowany jest do r czki,
w której umieszczono uk ad elektroniczny wraz ze ród em zasilania. U do u r czki znajduje
si  wy cznik zasilania i gniazdo pozwalaj ce na komunikacj  z komputerem oraz adowanie
ród a zasilania. Czytnik SOM 2303 wyposa ono w graficzny, pod wietlany wy wietlacz

i klawiatur , tworz ce zespó  komunikacyjny do obs ugi metananemometru. W górnej cz ci
czytnika wbudowano gniazdo pozwalaj ce na wspó prac  z komputerem oraz adowanie
ród a zasilania.
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3 Dane techniczne miernika SOM 2303

3.1 Czujnik pr dko ci:
Zakres pomiarowy pr dko ci przep ywu:  ± (0,16 ÷ 10,0 m/s)

d pomiaru pr dko ci przep ywu:  ± (0,5% rdg* + 0,02 m/s)
Rozdzielczo  pomiaru pr dko ci :  0,01 m/s
Typ czujnika: skrzyde kowy

3.2 Czujnik st enia metanu:
Zakres pomiarowy st enia metanu:  0 ÷ 100% V/V**

Podzakresy pomiaru st enia metanu:  0 ÷100% DGW***; 5 ÷100% V/V**

d pomiaru st  metanu:  0,1% dla zakresu 0 ÷ 2% V/V**

5% wskaza  dla zakresu 2 ÷ 5% V/V**

3% dla zakresu 5 ÷ 60% V/V**

5% wskaza  dla zakresu 60 ÷100% V/V**

Typ czujnika niskich st : katalityczny
Typ czujnika wysokich st : konduktometryczny
Czas odpowiedzi T90: < 3 s
Rozdzielczo  pomiaru: 0,1% dla zakresu 0 ÷ 100% V/V**

Wyja nienie skrótów:
* rdg - warto  odczytywana (reading)
** V/V - procentowe st enie obj to ciowe (volume/volume)
*** DGW - dolna granica wybuchowo ci (Lower Explosive Limit,  LEL)

3.3 Cz stotliwo  pomiarów:
1 Hz

3.4 cze bezprzewodowe:
Modu  radiowy 868 MHz,  SRD,  14 dBm

3.5 cze przewodowe:
USB 2

3.6 Zasilanie:
Akumulator Ni-MH 4,8 V/ 1,5 Ah

3.7 Czas pracy ci ej:
10 h

3.8 Temperaturowy zakres pracy:
-20oC < Ta < 40oC

3.9 Wilgotno  wzgl dna:
< 95% rH (bez kondensacji)

3.10 Stopie  ochrony uk adu elektronicznego:
IP 54
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3.11 Wymiary miernika:
313 x 40 / 102 x 60 mm

3.12 Wymiary futera u:
330 x 110 x 90  mm

3.13  Masa miernika:
0,75 kg

3.14  Masa z futera em:
1,51 kg

3.15  Funkcje dodatkowe:
Zegar czasu rzeczywistego.
Mo liwo  kalibrowania czujnika metanu przez komputer.
Tryb pracy autonomicznej (rejestrator samodzielny).

3.16 Pami  danych pomiarowych:
74 sesje pomiarowe wy cznie w trybie pracy autonomicznej.
Czas trwania jednej sesji do 138 godzin.
Bufor cykliczny z nadpisywaniem najstarszych danych.
Automatyczna numeracja sesji (inkrementowanie).

3.17 Rodzaj budowy przeciwwybuchowej:
I M1 Ex ia I Ma

3.18  Nara enia mechaniczne:
Nie dopuszcza si  udarów i wibracji

3.19 Zapylenie powietrza:
Do 1000 mg/m3

4 Dane techniczne czytnika SOM 2303

4.1  Wy wietlacz graficzny 2,3”:
128 x 64; pod wietlenie LED

4.2  Klawiatura foliowa 7 przyciskowa

4.3 cze bezprzewodowe:
Modu  radiowy 868 MHz,  SRD,  14 dBm

4.4 cze przewodowe:
USB 2

4.5  Zasilanie:
Akumulatory Ni-MH  3 x  1,2 V/ 1,5 Ah
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4.6 Czas pracy ci ej:
20 h

4.7  Temperaturowy zakres pracy:
-20oC<Ta<40oC

4.8  Wilgotno  wzgl dna:
< 95% rH (bez kondensacji)

4.9  Stopie  ochrony uk adu elektronicznego:
IP 54

4.10  Wymiary czytnika:
200 x 58 / 94 x 39,5 mm

4.11  Wymiary futera u:
230 x 100 mm

4.12  Masa czytnika:
0,32 kg

4.13  Masa czytnika z futera em:
0,59 kg

4.14 Funkcje dodatkowe:
Zegar czasu rzeczywistego.
Mo liwo  zdalnego kalibrowania czujnika metanu.

4.15  Dopuszczalne warto ci geometrii wyrobiska wprowadzane dla obliczenia strumienia
obj to ci metanu (powietrza):

Pole przekroju  99,9 m2.
Wysoko 10,0 m
Szeroko 10,0 m

Algorytm automatycznego obliczenia pola przekroju dla obudowy ukowej przy
wprowadzeniu wysoko ci (h) i szeroko ci (l) wyrobiska :  A = 0,84 x h x l

4.16  Pami  danych pomiarowych:
74 serie pomiarowe dla polecenia TRAWERSUJ.
Czas trwania jednej sesji do 10 minut.
Bufor cykliczny z nadpisywaniem najstarszych danych.
Automatyczna numeracja sesji (inkrementowanie).

4.17  Rodzaj budowy przeciwwybuchowej:
I M1 Ex ia I Ma
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Metanoanemometr SOM 2303 zosta  zaprojektowany w sposób pozwalaj cy na
spe nienie wymaga  stawianych przez normy

 EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012,  EN 50303:2004,

urz dzeniom iskrobezpiecznym grupy I kategorii M1 zgodnie z zasadniczymi
wymaganiami zawartymi w Dyrektywie 94/9/WE.

5 Obs uga metanoanemometru

czenie miernika nast puje po naci ni ciu przycisku znajduj cego si  w dolnej cz ci
czki (Rys. 1). Prawid owa praca jest sygnalizowana przez pulsuj ca diod  LED

wbudowan  w wy cznik. Po w czeniu miernika uruchamia si  czytnik. W tym celu nale y

nacisn  i przytrzyma  umieszczony na klawiaturze (Rys. 1) przycisk , do czasu
pokazania si  na ekranie napisu:

INSTYTUT MECHANIKI
GOROTWORU

POLSKIEJ AKADEMII
NAUK w KRAKOWIE

Nast pnie zostan  kolejno wy wietlone ekrany zegara czasu rzeczywistego i stanu
na adowania akumulatorów miernika i czytnika, wraz z numerem seryjnym przyrz du.

UWAGA !!
Miernik i czytnik tworz  pary o tym samym numerze fabrycznym. Nie jest mo liwe
zamienianie mierników mi dzy sob  i praca z innymi czytnikami.

Przyrz d jest gotowy do pracy po wy wietleniu ekranu:

V= xx,xx  m/s
CH4= xx,x  %

19:15:45 TRAWERSUJ

Je eli nie ma przekazu danych z miernika do czytnika, w miejscu warto ci
mierzonych wielko ci pojawi  si  poziome kreski.

Przez naci ni cie prawego przycisku  akceptujemy polecenie TRAWERSUJ
i uruchamiamy procedur  pomiaru polegaj  na automatycznym wykonywaniu
i zapisywaniu do pami ci synchronicznych pomiarów lokalnej pr dko ci przep ywu i st enia
metanu w miejscu aktualnego po enia miernika. Zaleca si  aby pomiar wykonywany by
metod  pionowego trawersu ci ego, znan  z literatury z dziedziny aerologii górniczej.
Nale y zachowa  sta  pr dko  przemieszczania miernika wzd  linii trajektorii.
W wyrobiskach wysokich zaleca si  u ycie wysi gnika. W trakcie wykonywania procedury

redniania na ekranie pulsuje charakterystyczny znacznik. Procedur  ko czymy akceptuj c

prawym przyciskiem polecenie ZAKONCZ.
Pojawia si  ekran:
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V= xx,xx  m/s
------------------
CH4= xx,x  %

------------------
WSTECZ 19:15 PRZEKROJ

Naciskaj c lewy przycisk  akceptujemy polecenie WSTECZ i mo emy powtórzy

pomiar. Naci ni cie prawego przycisku  akceptuje polecenie PRZEKROJ, pozwalaj c
wpisa  dane o geometrii przekroju porzecznego wyrobiska.

Pojawia si  ekran:

WYBIERZ TYP DANYCH
>    WPISZ PRZEKROJ   <

WPISZ WYMIARY
WSTECZ       20:00          WYBIERZ

Akceptuj c lewym przyciskiem  polecenie WSTECZ mo emy wróci  do

poprzedniej procedury. U ywaj c przycisków  lub , a nast pnie akceptuj c dokonany

wybór prawym przyciskiem , mamy mo liwo  bezpo redniego podania przekroju
wyrobiska lub podania jego wymiarów geometrycznych.

Po wybraniu opcji WPISZ PRZEKRÓJ pojawia si  ekran:

USTAWIANIE PRZEKROJU
xx,x m2

WSTECZ          20:20                ZAPISZ

ywaj c przycisków  lub , zmieniamy warto  podkre lonej pozycji. Przy

pomocy przycisków  lub , zmieniamy pozycj  w liczbie okre laj cej wielko
przekroju.

Po wybraniu opcji WPISZ WYMIARY pojawia si  ekran:

USTAWIANIE WYMIAROW
WYSOKOSC x,x  m
SZEROKOSC x,x  m

WSTECZ          20:20                ZAPISZ

ywaj c przycisków  lub , zmieniamy warto  podkre lonej pozycji. Przy

pomocy przycisków  lub , zmieniamy pozycj  w liczbie okre laj cej wysoko  lub
szeroko  wyrobiska.

W obu opisanych wy ej przypadkach u ycie lewego przycisku  pozwala na

cofni cie si  do poprzedniej procedury. Zaakceptowanie prawym przyciskiem  polecenia
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ZAPISZ powoduje zako czenie procedury pomiaru strumienia obj to ci metanu
i wy wietlenie wyniku.

Pojawia si  ekran:

STRUMIEN METANU CH4
POMIAR NUMER x
Q= x,xx m3/min

ZAKO CZ                              20:34:15

Na ekranie dodatkowo znajduje si  informacja o numerze pomiaru automatycznie

zapisanym do pami ci. U ywaj c przycisków  lub  mo emy wy wietli  wynik

pomiaru tylko strumienia obj to ci. Akceptuj c lewym przyciskiem  polecenie
ZAKONCZ wracamy do pomiarów warto ci chwilowych lokalnych pr dko ci przep ywu
i st  metanu.

UWAGA !!
Dane pomiarowe s  zapisywane automatycznie, przy ka dym zaakceptowaniu polecenia
TRAWERSUJ. Dost p do danych pomiarowych zgromadzonych w pami ci jest mo liwy
wy cznie  przy u yciu komputera.

Wy czenie czytnika nast puje po naci ni ciu przycisku . Miernik wy czamy
przyciskiem umieszczonym w dolnej cz ci r czki.

5.1 Komunikaty o b dach

Mo liwe jest pojawienie si  komunikatu:

UWAGA  !  !  !
NIE MOZNA WYLICZYC

STRUMIENIA Z POWODU
BLEDNYCH DANYCH

ERROR x

ERROR 2 oznacza b d czujnika pr dko ci, a ERROR 3 oznacza b d czujnika
st enia metanu. W obu przypadkach nale y powtórzy  pomiar. Je eli komunikat b dzie si
powtarza  niezb dne jest wykonanie wzorcowania czujnika, którego dotyczy.

6 Kalibracja czujnika metanu

Wyposa enie  niezb dne do prawid owego przeprowadzenia procedury kalibracji:

1. Stacja PWSOM-1do wzorcowania czujnika metanu w mierniku SOM 2303.
2. Butla z zaworem i reduktorem ci nienia zawieraj ca mieszank  wzorcow  o st eniu

2% CH4 ± 0,3 % CH4.
3. Butla z zaworem i reduktorem ci nienia zawieraj ca mieszank  wzorcow  o st eniu

40% CH4 ± 5 % CH4.
4. Butla z zaworem i reduktorem ci nienia zawieraj ca czyste powietrze.
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5. Rotametr umo liwiaj cy pomiar przep ywu o warto ci 20 ± 5 l/h z dok adno ci  nie
gorsz  ni  5 %.

6. e i z czki umo liwiaj ce wykonanie po cze  pneumatycznych.

UWAGA !!
Mieszanki wzorcuj ce powinny by  przygotowane przez jednostki posiadaj ce
udokumentowane kompetencje (akredytacj ) do ich wytwarzania. Ka da mieszanka musi
posiada wiadectwo wzorcowania z okre lon  niepewno ci  sk adu mieszanki. Zabrania
si  stosowania mieszanek nie spe niaj cych tych wymaga .

UWAGA !!
Ze wzgl du na zagro enie wybuchem kalibracj  mo na wykonywa  tylko
w pomieszczeniach spe niaj cych wymogi w ciwych przepisów okre laj cych wymiary
i sposób wentylacji pomieszczenia, a tak e jego prawid owe oznakowanie.

UWAGA !!
Przed rozpocz ciem kalibracji nale y dok adnie oczy ci  filtr znajduj cy si  na wlocie do
komory pomiarowej. Je eli nast pi y przes anki opisane w rozdziale 9 filtr nale y
bezwzgl dnie wymieni .

Umieszczamy miernik w stacji wzorcuj cej PWSOM-1 zgodnie z opisem podanym
w rozdziale 9 (str. 21).

Za czamy miernik i czytnik w sposób opisany w rozdziale 5 (str. 8).

Uruchomienie procedury kalibracji nast puje przez jednoczesne naci ni cie

przycisków  i .

Pojawia si  ekran:

KALIBRACJA CZUJNIKA
PODAJ KOD KALIBRACJI

xxxx
POWROT      ZATWIERDZ

Aby wpisa  kod kalibracji wybieramy pozycj  cyfry w kodzie przy pomocy  lub

. Nast pnie, u ywaj c  lub  wpisujemy warto  cyfry na wybranej pozycji.
Fabryczny kod kalibracji to: 1234

UWAGA !!
Na tym etapie kalibracji mo emy jeszcze opu ci  procedur , bez konsekwencji
wynikaj cych z nieprawid owego kalibrowania czujnika metanu. Kalibracj  mog
prowadzi  wy cznie przeszkoleni pracownicy, po zatwierdzeniu ich kompetencji przez
upowa nion  osob  dozoru.

Zaakceptowanie lewym przyciskiem  polecenia POWROT pozwala na wyj cie
z procedury.
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Zaakceptowanie prawym przyciskiem  polecenia ZATWIERDZ uruchamia
procedur  kalibracji.

Pojawia si  ekran informuj cy o rozpocz ciu kalibracji mostka niskich st  metanu:

KALIBRACJA CZUJNIKA
ZAKRES NIS. STEZEN
KALIBRACJA WYLACZONA
NAP. MOSTEK: x,xxx V
STEZENIE: x,xx %CH4
---------------------------------------

ZALACZ
KALIBRACJE

Do sondy stacji wzorcuj cej doprowadzamy czyste powietrze w celu przep ukania
komory pomiarowej czujnika metanu. Czas przep ukiwania powinien wynosi  co
najmniej 1 minut .

Po przep ukaniu lewym przyciskiem  akceptujemy polecenie ZALACZ
KALIBRACJE.

Pojawia si  ekran:

KALIBRACJA CZUJNIKA
ZAKRES NIS. STEZEN
ZEROW. MOSTKA N. ST.
NAP. MOSTEK: x,xxx V
STEZENIE: x,xx  %CH4
----------------------------------
WARTOSC ZERA  : xxx

ZATWIERDZ

Przy pomocy  lub  doprowadzamy warto  st enia CH4 do zera. Nast pnie

prawym przyciskiem  zatwierdzamy ustawienie.
Pojawia si  ekran:

KALIBRACJA CZUJNIKA
ZAKRES NIS. STEZEN
PODAJ MIESZAN N. ST.
NAP. MOSTEK: x,xxx V
STEZENIE: x,xx  %CH4
--------------------------------
STEZENIE  WZ.  : x,xx

ZATWIERDZ

Przyciskami  lub  wpisujemy warto  mieszanki wzorcowej niskich st

przed przecinkiem, a przyciskami  lub  warto  po przecinku.
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Do sondy wzorcuj cej doprowadzamy przez rotametr mieszank  wzorcow  niskich
st . Kontrolowana wielko  przep ywu powinna wynosi  20 ± 5 l/h. Czas podawania
20 ± 5 s.

Po ustabilizowaniu si  wskaza  lewym przyciskiem  akceptujemy kalibracj
mostka niskich st .

Pojawia si  ekran:

KALIBRACJA CZUJNIKA
ZAKRES NIS. STEZEN
KONIEC KALIBR. N. ST.
NAP. MOSTKA: x,xxx V
STEZENIE: x,xx  %CH4
---------------------------------

ZALACZ
KALIBRACJE

Do sondy stacji wzorcuj cej doprowadzamy czyste powietrze w celu przep ukania
komory pomiarowej czujnika metanu. Czas przep ukiwania powinien wynosi  co
najmniej 1 minut .

Prawym przyciskiem  przechodzimy do kalibracji mostka wysokich st .
Pojawia si  ekran:

KALIBRACJA CZUJNIKA
ZAKRES WYS. STEZEN
ZEROW. MOSTEK W. ST.
NAP. MOSTEK: x,xxx V
STEZENIE: x,xx  %CH4
----------------------------------
WARTOSC ZERA  : xxx

ZATWIERDZ

Przy pomocy  lub  ustawiamy warto  st enia CH4 na zero, lub je eli nie jest

to mo liwe do warto ci minimalnej. Nast pnie lewym przyciskiem  zatwierdzamy
ustawienie.

Pojawia si  ekran:

KALIBRACJA CZUJNIKA
ZAKRES WYS. STEZEN
PODAJ MIESZAN W. ST.
NAP. MOSTKA: x,xxx V
STEZENIE: x,xx  %CH4
--------------------------------
STEZENIE  WZ.  : x,xx

ZATWIERDZ
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Przyciskami  lub  wpisujemy warto  mieszanki wzorcowej niskich st

przed przecinkiem a przyciskami  lub  warto  po przecinku.

Do sondy wzorcuj cej doprowadzamy przez rotametr mieszank  wzorcow  wysokich
st . Kontrolowana wielko  przep ywu powinna wynosi  20 ± 5 l/h. Czas podawania
20 ± 5 s.

Po ustabilizowaniu si  wskaza  prawym przyciskiem  akceptujemy kalibracj
mostka wysokich st .

Pojawia si  ekran:

KALIBRACJA CZUJNIKA
ZAKRES WYS. STEZEN
KONIEC KALIBR. W. ST.
NAP. MOSTKA: x,xxx V
STEZENIE: x,xx  %CH4
---------------------------------

ZATWIERDZ

Lewym przyciskiem  zatwierdzamy kalibracj  mostka wysokich st .

Pojawia si  ekran:

KALIBRACJA CZUJNIKA
GRZANIE MOSTKOW
KONIEC KALIBRACJI
NAP. MOSTKA: x,xxx V
STEZENIE: x,xx  %CH4
---------------------------------

KONIEC

Prawym przyciskiem  ko czymy procedur  kalibracji.

Zabrania si  u ywania metanoanemometru, co do którego istnieje uzasadnione
podejrzenie wykonywania nieprawid owych pomiarów st enia metanu.

7 Wzorcowanie czujnika pr dko ci

Wzorcowanie czujnika anemometru skrzyde kowego nale y przeprowadzi  co 12
miesi cy w laboratorium, którego adres podano poni ej, lub w innym laboratorium
akredytowanym do wzorcowania czujników anemometrycznych w zakresie pr dko ci

ciwym dla metanoanemometru SOM 2303.

W przypadku podejrzenia co do prawid owo ci wskaza  czujnika pr dko ci,
wzorcowanie przeprowadza si  niezw ocznie.
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Zabrania si  u ywania metanoanemometru, co do którego istnieje uzasadnione
podejrzenie wykonywania nieprawid owych pomiarów pr dko ci.

Adres akredytowanego laboratorium wzorcuj cego (nr akredytacji - PCA nr AP 118):

INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

LABORATORIUM WZORCUJ CE WENTYLACYJNE PRZYRZ DY POMIAROWE
ul. Reymonta 27

30-059 KRAKÓW
tel. (012) 6376200,  fax (012) 6372884

lwwpp@img-pan.krakow.pl

Adjustacj  czujnika pr dko ci metanoanemometru przeprowadza wy cznie:

INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

LABORATORIUM SYSTEMÓW POMIAROWYCH
ul. Reymonta 27

30-059 KRAKÓW
tel. (012) 6376200,  fax (012) 6372884

lsp@img-pan.krakow.pl

8 Program komputerowy do obs ugi metanoanemometru SOM 2303

Odczyt danych mo liwy jest wy cznie poza strefami zagro onymi wybuchem. Komputer
(wymagany system operacyjny Windows 7) nale y po czy  dostarczonym przez producenta
kablem z miernikiem lub czytnikiem SOM 2303. Nale y poczeka  na zainstalowanie si
sterownika USB. Proces powinien zosta  wykonany automatycznie. Po zainstalowaniu i
uruchomieniu programu SOM 2303.exe na ekranie komputera pojawia si  okno pokazane na
Rys. 2.

Rys. 2. G ówne okno programu SOM 2303.exe

Nale y wybra  po czenie z miernikiem lub czytnikiem.

mailto:lwwpp:@img-pan.krakow.pl
mailto:lsp:@img-pan.krakow.pl
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W przypadku wyboru opcji Po cz z czytnikiem uzyskujemy dost p do nast puj cych
funkcji:

Zapisz kod kalibracji umo liwia zmian  kodu chroni cego dost p do procedury
kalibracji czujnika metanu. Fabryczny kod kalibracji to 1234.

Ustaw czas zapisuje do czytnika aktualny stan systemowego zegara czasu
rzeczywistego.

Monitor danych cza monitor warto ci pr dko ci i st enia metanu
wy wietlanych na ekranie czytnika.

Pami otwiera dost p do danych pomiarowych.
Programowanie pozwala na samodzieln  aktualizacje oprogramowania czytnika

przy pomocy programów pobranych ze strony internetowej
producenta. Opis procedury programowania mo na uzyska
zwracaj c si  bezpo rednio do producenta. Nie nale y u ywa
przycisków Bootloader, Reset, Wczytaj plik, Programuj bez
wcze niejszego uzyskania procedury.

W przypadku wyboru opcji Po cz z miernikiem uzyskujemy dost p do nast puj cych
funkcji:

Zapisz kod kalibracji umo liwia zmian  kodu chroni cego dost p do procedury
kalibracji czujnika metanu. Fabryczny kod kalibracji to 1234.

Ustaw czas zapisuje do czytnik aktualny stan systemowego zegara czasu
rzeczywistego.

Monitor danych cza monitor warto ci pr dko ci i st enia metanu
wy wietlanych na ekranie czytnika.

Pami otwiera dost p do danych pomiarowych.

Programowanie pozwala na samodzieln  aktualizacje oprogramowania czytnika
przy pomocy programów pobranych ze strony internetowej
producenta. Opis procedury programowania mo na uzyska
zwracaj c si  bezpo rednio do producenta. Nie nale y u ywa
przycisków Bootloader, Reset, Wczytaj plik, Programuj bez
wcze niejszego uzyskania procedury.

Kalibracja metanomierza umo liwia przeprowadzenie procedury kalibracyjnej czujnika
metanu przy pomocy komputera.

Praca autonomiczna pozwala na zdefiniowanie trybu pracy miernika. Fabryczne
ustawienie to Wy cz. Miernik komunikuje si  wówczas
z czytnikiem.

Adresowanie umo liwia odczyt numeru miernika.
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8.1 Odczyt pami ci danych
Przycisk Pami  otwiera okno pokazane na Rys. 3.

Rys. 3. Okno menu Pami

W celu odczytania danych z pami ci czytnika naciskamy przycisk Pobierz rejestr
pomiarów. Spowoduje to wy wietlenie nag ówków wszystkich pomiarów z datami ich
zarejestrowania. Aby zapisa  na dysku wszystkie pomiary jednocze nie naciskamy Zapisz
wszystkie pomiary.

UWAGA !!
Nale y upewni  si  czy wszystkie dane zasta y ju  przepisane, przeci gaj c w dó  pasek
przewijania w okienku z wynikami pomiarów.

W celu zapisania lub podgl dni cia tylko jednego wybranego pomiaru zaznaczamy go
w okienku z nag ówkami, dwukrotnie naciskaj c Zapisz pomiary do pliku. Pomiary
zapisywane s  w postaci plików *.rej zawieraj cych oprócz danych w formacie tekstowym,
równie  numer czujnika, przekrój wyrobiska i dat  wykonania pomiarów, oraz w postaci
plików *.csv przeznaczonych do wykorzystania w programie Excel. Naciskaj c przycisk
Poka  wykres mo emy ogl da  dane z wybranej rejestracji w postaci graficznej. Przycisk
Wyczy  rejestr pomiarów wymazuje wszystkie rejestracje z pami ci.

UWAGA !!
Przed u yciem przycisku Wyczy  rejestr pomiarów nale y upewni  si  czy wszystkie
pomiary zosta y zapisane na dysku. Procedura czyszczenia rejestru  jest nieodwracalna.

8.2 Kalibracja czujnika metanu
Po wykonaniu czynno ci opisanych w rozdziale 9 (str. 21) i zachowaniu warunków

kalibracji opisanych w rozdziale 6 (str.10) mo emy przeprowadzi  kalibracje korzystaj c
z komputera. Naciskamy przycisk Uruchom.

Pojawia si  okno:
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Rys. 4. Okno kalibracji czujnika metanu

Naciskamy przycisk Uruchom kalibracj  niskich st .
Pojawia si  okno:

Rys. 5. Okno kalibracji dla zakresu niskich st . Zerowanie czujnika

Do sondy stacji wzorcuj cej doprowadzamy czyste powietrze w celu przep ukania
komory pomiarowej czujnika metanu. Czas przep ukiwania powinien wynosi  co
najmniej 1 minut .

Przy pomocy przycisków Warto  zerowania sprowadzamy warto  st enia metanu
do zera i naciskamy przycisk Zatwierd  dane.

Pojawia si  ekran:

Rys. 6. Okno kalibracji dla zakresu niskich st . Wprowadzenie warto ci mieszanki

Wpisujemy warto  st enia mieszanki wzorcowej niskich st .
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Do sondy wzorcuj cej doprowadzamy przez rotametr mieszank  wzorcow  niskich
st . Kontrolowana wielko  przep ywu powinna wynosi  20 ± 5 l/h. Czas podawania
20 ± 5 s.

Po ustabilizowaniu si  wskaza  przyciskamy Zatwierd  dane.
Pojawia si  okno:

Rys. 7. Okno kalibracji dla zakresu niskich st . Zatwierdzenie kalibracji

Do sondy stacji wzorcuj cej doprowadzamy czyste powietrze w celu przep ukania
komory pomiarowej czujnika metanu. Czas przep ukiwania powinien wynosi  co
najmniej 1 minut .

Naciskamy przycisk Uruchom kalibracj  wysokich st .
Pojawia si  okno:

Rys. 8. Okno kalibracji dla zakresu wysokich st . Zerowanie czujnika

Przy pomocy przycisków Warto  zerowania sprowadzamy warto  st enia metanu
do zera i naciskamy przycisk Zatwierd  dane. Je eli nie jeste my w stanie ustawi  warto ci
st enia na zero, pozostawiamy warto  najbli sz  zeru.

Pojawia si  okno:
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Rys. 9. Okno kalibracji dla zakresu wysokich st . Wprowadzenie warto ci mieszanki

Wpisujemy warto  st enia mieszanki wzorcowej dla wysokich st .
Do sondy wzorcuj cej doprowadzamy przez rotametr mieszank  wzorcow  wysokich
st . Kontrolowana wielko  przep ywu powinna wynosi  20 ± 5 l/h. Czas podawania
20 ± 5 s.

Po ustabilizowaniu si  wskaza  przyciskamy Zatwierd  dane.
Pojawia si  okno:

Rys. 10. Okno kalibracji dla zakresu wysokich st . Zatwierdzenie kalibracji

Naciskamy przycisk Zatwierd  dane.
Pojawia si  okno:

Rys. 11. Okno zako czenia procedury kalibracji

Naciskamy Koniec kalibracji i zamykamy okno.
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8.3 Praca autonomiczna
Miernik mo e pracowa  w dwóch trybach, praca z czytnikiem lub praca

autonomiczna. W pierwszym przypadku dane pomiarowe s  przesy ane drog  radiow  do
czytnika i gromadzone w jego pami ci. W trybie pracy autonomicznej miernik gromadzi
dane w pami ci w asnej, a cze radiowe jest nieaktywne. Pozwala to na niezale  prac
i pozostawienie miernika w wyrobisku w celu rejestracji danych pomiarowych w d szym
okresie czasu.

UWAGA !!
Dane do pami ci miernika zapisywane s  jedynie w trybie pracy autonomicznej.

9 Stacja wzorcuj ca PWSOM-1

Stacja wzorcuj ca (Rys. 1) jest przeznaczona do kalibrowania czujników metanu
montowanych w metanoanemometrach SOM 2303. Urz dzenie wzorcuj ce sk ada si
z podstawy wraz z przymocowanym do niej uchwytem pozycjonuj cym miernik SOM 2303.
Uchwyt pozycjonuj cy ma za zadanie prawid owo ustawi  miernik. Sonda doprowadza
mieszank  wzorcow  do komory pomiarowej czujnika metanu.

Rys. 12. Stacja wzorcuj ca PWSOM-1

Na Rys. 13 przedstawiono konstrukcj  sondy.
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Rys. 13. Sonda doprowadzaj ca mieszank  powietrzno-metanow . 1 – Otwór pozycjonuj cy,
2 – otwór wylotowy mieszanki, 3 – otwór dop ywowy, 4 – króciec przy czeniowy

Kolejno  wykonywania czynno ci przygotowuj cych do kalibracji:

1. Dok adnie wyczy ci  miernik ze szczególnym uwzgl dnieniem wlotu do komory
pomiarowej czujnika metanu.

2. Dokona  wymiany filtru w glowego (je eli jest wymagana).
3. Wykona  po czenie przewodem pneumatycznym pomi dzy sond  a rotametrem.
4. Umie ci  miernik pionowo, odwrócony r czk  do góry, w otworze pozycjonuj cym

(Rys. 12).
5. Wsun  sond  pomi dzy opatki skrzyde ka (Rys. 12).
6. Unieruchomi  sond  nasuwaj c przedni  jej cz  otworem pozycjonuj cym (1) na

trzpie  ustalaj cy po enie, a tyln  równocze nie wcisn  lekko do rowka. Sondy nie
nale y wyjmowa  do czasu zako czenia procedury wzorcowania.

7. Post powa  zgodnie z procedur  kalibracji opisan  w rozdziale 6 (str. 10) lub 8 (str. 15).

9.1 Wyposa enie dodatkowe
Producent ka dorazowo ze stacj  wzorcuj  dostarcza nast puj ce wyposa enie:

Szczypce k towe do pier cieni segera Knipex 48 21 J11 1 szt.
Przewód pneumatyczny SMC TU0604G 0,5 m

cze pneumatyczne proste SMC KQ2H06 1 szt.

UWAGA !!
Stosowanie wyposa enia nieoryginalnego - szczególnie szczypiec przeznaczonych do
demonta u filtrów w glowych -  jest zabronione.

9.2 Konserwacja
Urz dzenie nie wymaga okresowej kontroli u producenta. Urz dzenie mo na czy ci

zwil on  mi kk ciereczk  lub przedmuchuj c spr onym powietrzem. Podczas eksploatacji
nale y zapewni  dro no  przewodu sondy i jej otworów dop ywowego i wylotowego.

10 Wysi gnik  WTSOM-2S-1

Urz dzenie jest przeznaczone do wykonywania pomiarów r cznych
z wykorzystaniem miernika metanoanemometru SOM 2303. Zaleca si  stosowanie
wysi gnika w metodzie trawersu ci ego i w wyrobiskach wysokich. Wysi gnik jest
zbudowany z dwóch teleskopowo rozsuwanych rur i z zawiesia kompatybilnego
z miernikiem SOM 2303. Regulacja d ugo ci polega na wysuni ciu rury i dokr ceniu d oni
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nakr tki zacisku blokady (Rys. 14). Miernik mocuje si  poprzez w enie do uchwytu
zawiesia i zablokowaniu po enia poprzez przekr cenie nakr tki dociskowej (Rys. 15). Po
dokr ceniu nakr tki nale y upewni  si  czy miernik zosta  prawid owo w ony
i zablokowany w sposób uniemo liwiaj cy jego wypadni cie.

Rys. 14. Regulacja wysi gnika. 1 – rozsuwanie, 2 – blokowanie

Rys. 15. Sposób zamocowania miernika do wysi gnika

10.1 Wymiary wysi gnika
ugo  po roz eniu: 1,77 m
ugo  po z eniu: 0,91 m

10.2 Konserwacja
Urz dzenie nie wymaga okresowej kontroli u producenta. Urz dzenie mo na czy ci

zwil on  mi kk ciereczk  lub przedmuchuj c spr onym powietrzem.
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11 adowanie akumulatorów

adowanie akumulatorów mo liwe jest wy cznie poza strefami zagro onymi
wybuchem. adowanie akumulatorów powinno trwa  oko o 10 godzin. Nale y unika
wyd ania czasu adowania o wi cej ni  4 h. Pod czenie adowarki do czytnika
sygnalizowane jest przez kilkusekundowe wy wietlenie napisu LADOWANIE BATERII
ZALACZONE. Pod czenie adowarki do miernika sygnalizowane jest kilkusekundowym,
szybkim migotaniem diody LED. Po pod czeniu adowarki urz dzenie nale y wy czy .
Dopiero po wy czeniu mo na rozpocz  procedur adowania kolejnego urz dzenia

12 Wymiana akumulatorów

Wymiana akumulatorów jest mo liwa do wykonania wy cznie przez producenta.
W czytniku SOM 2303 akumulatory umieszczono w pojemniku znajduj cym si  wewn trz
obudowy, pod pokryw  maj  zamkni cie specjalne.
UWAGA !!!   Otwieranie pokrywy przez u ytkownika jest zabronione.

13 Zalecenia eksploatacyjne

1. Miernik SOM 2303 mo e by  u ywany wy cznie w miejscach, w których nie ma
bezpo redniego wp ywu zatruwaj cych zwi zków chemicznych takich, jak: opary
silikonów, farb, pianek, zwi zków chloru, par zwi zków o owiu i kadmu, siarki
i freonu.

2. Wymian  filtra w glowego typu FW/16 nale y dokona  obowi zkowo po
1 miesi cznym okresie eksploatacji w warunkach do owych i za ka dym razem je eli
stwierdzono:

nieusuwalne zanieczyszczenie,
uszkodzenie mechaniczne,
wyd enie czasu odpowiedzi,
nara enie na obecno  niedozwolonych zwi zków chemicznych.

3. Do czyszczenia miernika SOM 2303 nie wolno u ywa rodków chemicznych.
4. Kalibracj  (wzorcowanie) czujnika metanu nale y przeprowadzi  przed ka dym

cyklem pomiarowym.
5. W przypadku d szego ni  1 miesi c okresu nie u ywania miernika SOM 2303

nale y, wykorzystuj c stacj  wzorcuj , poda  mieszank  niskich st  CH4 do
komory czujnika metanu.

6. Miernik SOM 2303 nie mo e by  poddawany nara eniom mechanicznym takim jak
udary, upadki, wibracje.

7. Nie nale y dopuszcza  do przekraczania pr dko ci podanej na wiadectwie
wzorcowania czujnika anemometrycznego.

8. Nie wolno dopuszcza  do gromadzenia si  py u w glowego w szczelinie pomi dzy
skrzyde kiem a jego os on . W razie wyst pienia takiego przypadku, oczy ci  wn trze
os ony skrzyde ka. Nie wolno u ywa  w tym celu spr onego powietrza.

9. W przypadku d szego ni  1 miesi c okresu nie u ywania miernika lub czytnika
akumulatory urz dze  nale y na adowa .

10. adowanie akumulatorów jest mo liwe wy cznie przy u yciu dostarczonego przez
producenta zasilacza typu ZA SOM 2303.
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11. Transmisja danych pomiarowych mo e odbywa  si  wy cznie przy u yciu
dostarczonego przez producenta interfejsu USB SOM 2303.

12. Transport urz dze  w wyrobiskach podziemnych dozwolony jest wy cznie
w futera ach fabrycznych.

13.  Futera y nale y chroni  przed wilgoci .

14 cze bezprzewodowe

Nie nale y dopuszcza , aby jednocze nie w pobli u siebie pracowa y wi cej ni  jedna
para miernik – czytnik. Zasi g czno ci pomi dzy miernikiem i czytnikiem w wyrobisku
górniczym zale y mocno od obecno ci elementów metalowych takich jak odrzwia obudowy,
maszyny, torowiska itp.

15 Specjalne warunki bezpiecznego u ytkowania

- adowanie akumulatorów miernika oraz czytnika jest dopuszczalne wy cznie w strefie
niezagro onej wybuchem przy u yciu zasilacza ZA SOM 2303 produkcji IMG PAN.
- Po czenie przewodowe z miernikiem oraz czytnikiem w celu transmisji danych mo e by
zrealizowane wy cznie w strefie niezagro onej wybuchem przy u yciu interfejsu USB SOM
2303 produkcji IMG PAN.
- Urz dzenia wchodz ce w sk ad metanoanemometru nale y eksploatowa  w futera ach
dostarczonych przez producenta.

16 Naprawy

Naprawy przyrz dów przeprowadza wy cznie producent. Adres producenta:

INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

LABORATORIUM SYSTEMÓW POMIAROWYCH
ul. Reymonta 27

30-059 KRAKÓW
tel. (012) 6376200,  fax (012) 6372884

lsp@img-pan.krakow.pl

17 Magazynowanie

Metananemometr nale y przechowywa  w pomieszczeniach, w których nie ma
bezpo redniego wp ywu zatruwaj cych zwi zków chemicznych takich, jak: opary silikonów,
farb, pianek, zwi zków chloru, par zwi zków o owiu i kadmu, siarki i freonu. Wymagane s
wilgotno ci wzgl dna mniejsza ni  60% i temperatura nie przekraczaj ca 30o C.

Przyrz d powinien by  przechowywany w futera ach dostarczonych przez producenta.

18 Post powanie w stanach awaryjnych

W przypadku awarii metanoanemometru SOM 2303 przyrz d nale y
niezw ocznie przekaza  producentowi. Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za
wszelkie konsekwencje oraz koszty wynikaj ce z eksploatacji uszkodzonego urz dzenia.

mailto:lsp:@img-pan.krakow.pl

