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КОМПОНЕНТ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 
Романів В.М., Скробач Н.Є. 

ІваноФранківський національний технічний університет нафти і газу, 
вул. Карпатська, 15, м. ІваноФранківськ, 76019  

Для  визначення  енергетичної  цінності  природного  газу  одночасно  із 
вимірюванням його витрати (кількості) газу визначається і його якість через 
компонентний  склад.  Поряд  із  найбільш  поширеним  хроматографічним 
методом  для  визначення  компонент  природного  газу  застосовуються  і 
багатокомпонентні  оптико-абсорбційні  газоаналізатори[1].  Для  перевірки 
градуювальних  характеристик  таких  газоаналізаторів  необхідні 
перевірювальні    газові  суміші.  Градуювання  аналітичного  прибору  вимагає 
трьох-чотирьох  перевірювальних  сумішей  для  кожного  компонента 
аналізованої суміші з різним вмістом визначального компонента  і одними й 
тими  самими  концентраціями  супутніх  компонентів[2].  При  застосуванні 
газоаналізатора[1],  який  вимірює  основні  компоненти  природного  газу 
(метан,  етан,  пропан)  необхідно  біля  12  балонів  за  вмістом  визначального 
компонента  перевірювальних  сумішей,  що  є  не  практично.  Існуючі  методи 
виготовлення промислових  газових  сумішей не дають  змоги  якісно оцінити 
вплив  зміни  концентрацій  супутніх  компонентів  на  кількісне  визначення 
визначального компонента. 

Для  газоаналізатора  [1]  проблема  виготовлення  газових  сумішей 
розділюється  на  дві  задачі. Перша полягає  у  виготовленні  газових  сумішей 
для  наповнення  перевірювальних  кювет,  які  містять  мінімальні  та 
максимальні  значення  досліджуваних  вуглеводневих  компонент.  Друга 
задача  полягає  у  градуюванні  газоаналізатора  не  менше  ніж  в  чотирьох 
точках за трьома компонентами. 

Вирішення  даної  проблеми  можливо  із  застосуванням  газодинамічного 
дросельного  синтезатора  перевірювальних  сумішей,  побудованого  на 
капілярних елементах з кратними газодинамічними опорами рис.1[3]. 

Концентрацію ri  і-го компонента суміші можна визначити за формулою 
[3] 
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де Si , Sj – сумарна провідність всіх увімкнених дроселів i-го, j-го компонента 
відповідно; SΣ – сумарна провідність всіх увімкнених дроселів у каналах усіх 
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компонентів; N – кількість компонентів суміші (для цієї схеми N=4). 

 
Рисунок 1 – Принципова схема синтезатора основних вуглеводневих 

компонент природного газу: 1-пакет; 2-дросель 
Розраховані  провідності  дроселів  дозволяють  задавати  визначені 

концентрації компонентів газової суміші. 
Іншою  проблемою  при  градуюванні  газоаналізаторів  є  вплив  вищих 

вуглеводневих  та  негорючих  компонент  на  детектування  СН4,С2H6,C3H8.  У 
роботі [4] проводились дослідження впливу компонент природного газу одне 
на  одного  і  в  різних  комбінаціях.  Оскільки  коефіцієнти  розширення  від 
зіткнення  компонентів  природного  газу  можуть  відрізнятися,  то  це  може 
привести до нелінійних залежностей коефіцієнтів поглинання на фіксованих 
довжинах  хвиль  для  природного  газу  різного  складу.  Встановлено,  що  у 
всьому  дослідженому  спектральному  діапазоні  залежності  коефіцієнтів 
поглинання  від  частки  компонентів  природного  газу  лінійні  при  будь-яких 
можливих  співвідношеннях  між  цими  компонентами.  Це  дозволяє 
стверджувати, що для градуювання газоаналізатора[1] достатньо 4 газів. 
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