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ринку природного газу на розрахунки в енергетичних одиницях на даному етапі не 
передбачається і ці значення ніяким чином не впливатимуть на щомісячну оплату за 
використаний енергоресурс. 

В 2010 році вступив в дію стандарт ДСТУ ISO 15112:2009 «Природний газ. 
Визначення енергії», що встановлює способи визначення енергії природного газу 
вимірюванням або обчислюванням, а також описує застосовувані методи і засоби. 
Проте,  в межах стандарту описані лише окремі способи визначення енергії та 
загальна методологія обліку газу. Документ не враховує особливості 
газотранспортної та розподільчої системи України, наведені розрахунки 
невизначеності описують загальні випадки, які не включають, для прикладу 
обчислення точності при різниці в часі між вимірами витрати газу та його теплоти 
згоряння, описані загальні способи перетворення об’єму природного газу до 
стандартних умов без деталізації переваг та недоліків того чи іншого варіанту, не 
наведена рекомендована логістика узгодження вимірювань об’єму та теплоти 
згорання газу з врахуванням часу вимірювання відомих зразків обладнання, а 
описані лише загальнотеоретичні дані.  

Отже, виникає потреба у створенні деталізованої під українські реалії 
методології визначення кількості газу для приватних, промислових та комерційних 
споживачів, що знаходяться в різних місцях газорозподільчої мережі в одиницях 
енергії. 
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Зростання вартості природного газу впродовжостанніх десятиріч зумовило 
підвищення вимог до його якості,основним показником якої є теплота згорання, що 
вимагає використання новітніх засобів для здійснення контролю цього параметра в 
процесі транспортування і використання газу. 
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Метою даної роботи є аналіз патентозахищених методів контролю теплоти 
згорання природного газу. 

Аналіз літературних джерел показав наявність патентозахищених способів і 
пристроїв для визначення теплоти згорання природного газу.Одним із них є 
спосіб[1] експрес-визначення теплоти згорання природного газу, який 
здійснюютьшляхом вимірювання швидкості поширення ультразвукових коливань у 
газі, вмісту в ньомуазоту та діоксиду вуглецю з наступним використанням 
математичної залежності теплотизгорання природного газу від виміряних його 
параметрів, яка отримана з використаннямалгоритмів штучних нейронних мереж. 
Проте використання даного способу є технічно складним і дороговартісним через 
необхідність попереднього визначення азоту і вуглекислого газу в природному газі. 
Крім того даний спосіб придатний для вимірювання теплоти згорання тільки сухого 
газу, що ускладнює його використання в реальних умовах. 

Метод згідно з [2] для точного вимірювання теплоти згорання горючих газів 
полягає у спалюванні суміші досліджуваного газу з газом-носієм на двох пальниках 
і вимірювання температури полум’я на них, а також витрати за допомогою 
турбінного витратоміра. При цьому об’ємне співвідношення газів у горючій суміші 
підбирається для досягнення максимальної температури полум’я. Потім 
досліджуваний газзмішують в одній лінії з газом-носієм і подають в обидва 
пальники, регулюючи витрату такимчином, щоб досягнути максимальної 
температури полум'я в пальниках. На основі отриманихданих щодо об'ємного 
співвідношення витрат газів, за яких досягається максимальнатемпература полум'я, 
розраховують теплоту згорання досліджуваного газу. 

Проте цей спосіб вимагає двоетапності практичної реалізації і, як наслідок, 
тривалостіпроведення досліджень. Крім того, цей спосіб характеризується 
складністю технічної реалізаціївнаслідок необхідності застосування двох 
спеціальних ідентичних пальників, турбінноговитратоміра, системи керування 
вентилями і електромагнітним клапаном для регулюванняспіввідношення витрат 
досліджуваного газу і газу-носія, що обумовлює недостатню точність 
іповторюваність результатів вимірювання, оскільки визначення моменту 
максимальноїтемператури полум'я є оптимізаційною характеристикою, яка потребує 
поетапного регулюванняв сторону збільшення і зменшення об'ємного 
співвідношення газів для зміни температуриполум'я пальників. 

Калориметричний спосіб [3] прецизійного вимірювання теплоти згорання 
природного газу та інших видів газоподібного палива полягає у використанні 
теплової енергії, що виділилася в калориметричній посудині внаслідок спалювання 
газоподібного палива, для повного плавлення введеної в посудину калориметричної 
речовини. Процес плавлення здійснюютьпри заданому температурному діапазоні, 
симетричному відносно температури плавлення калориметричної речовини. Теплота 
згорання газоподібного палива при цьому кількісно рівна тепловій енергії, яка 
потрібна для нагрівання калориметричної речовини в заданому температурному 
діапазоні. Проте даний спосіб не може бути використаний для побудови 
портативних засобів вимірювання теплоти згорання через необхідність застосування 
додаткових технічних засобів для підготовки калориметричної речовини, а також 
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технічної складності підтримування теплової потужності горіння газу на заданому 
рівні. 

Враховуючи сучасні реалії України у сфері контролю якості природного газу, 
доцільним є розроблення методу, що дозволяє оперативно, безперервно, в режимі 
реального часу проводити вимірювання теплоти згорання природного газу, 
забезпечуючи при цьому достатньо високу точність вимірювань і відносну просту 
технічну реалізацію. 

На наш погляд цим вимогам може відповідати запропонований за участю 
авторів спосіб експрес-визначення теплоти згорання природного газу[4], який 
ґрунтується на вимірюванні температури полум’я пальника при згоранні суміші 
постійного об’ємного співвідношення досліджуваного газу з повітрям. Постійне 
об'ємне співвідношення суміші газу і повітря при проведенні 
дослідженьпідтримуютьзастосуванням у пальнику інжекторного забірного 
пристрою навколишнього повітря іпроградуйованого по витраті торцевого 
звужувального пристрою із технологічним вузломрегулювання надлишкового тиску 
і вимірюванням температури, густини і вологості природногогазу. Враховуючи 
залежності між теплотою згорання природного газу і температуроюполум'я 
пальника за попередньо визначених значень робочих параметрів і теплоти 
згоранняприродного газу і відомих значень тиску, температури, вологості 
навколишнього середовища,коригують результати визначення теплоти згорання до 
стандартних умов за запропонованою авторами формулою. 

Внаслідок малогабаритності і технічного виконання засобу, що реалізує спосіб 
як цілісного приладу стає можливим його використання як мобільного пристрою 
для контролю теплоти згорання природного газу безпосередньо у споживачів. 
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