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آزمايشگاه آناليز سوخت گاز-يمي و فرآيندگروه ش  
دستورالعمل انجام آناليز سوخت گاز طبيعي به منظور تعيين تركيب درصد 

 اجزاء و تعيين خواص فيزيكي آن
  

 هدف  -1

موجود در گاز ) 2COو  2N(و غير هيدروكربني ) 7Cتا  1C(از تعيين نوع و ميزان تركيبات هيدروكربني    
 طبيعي نمونه برداري شده از خطوط لوله گاز

  
 دامنه كاربرد -2

آناليز كليه تركيبات گازي شكل كه به عنوان گاز طبيعي، گاز طبيعي تحت فشار، گاز سوختني و ... شناخته    
شود. الزم به ذكر است كه با توجه به نوع تجهيزات، ستون و ... ساير تركيبات سوختني حتي به صورت مي 

قادر به تزريق به دستگاه در اين روش نيستند و براي انجام اين كار بدون مطالعات قبلي تبخير شده نيز 
عه شده و با يافتن استاندارد مورد در مورد نوع تركيبات و تاثير آن بر ستون و دستگاه، مطالبايستي قبل از آن 

 نظر در صورت لزوم متد جديدي نوشته شود و يا متد مربوطه تغيير يابد.
 

  روش انجام آزمون -3
  
در نرم افزار دستگاه روي رايانه، كد و نام نمونه و اطالعات مربوطه وارد انجام آزمون ابتدا براي    

ه لوله متصل شده به كپسول به مسير تزريق در ادامانتخاب مي شود و  Rtart runشده و گزينه 
متصل گرديده و شير كپسول با احتياط كامل باز مي شود. در اين مرحله بايد دقت نمود كه شير 

  كپسول به صورت تدريجي باز شود تا از آسيب ديدگي دستگاه جلوگيري شود. 
ج مي شود. براي مشاهده جريان گاز تزريق شده از لوپ تزريق عبور كرده و از لوله خروجي خار   

ثانيه  60تزريق نياز به فرآيند خروج جريان، لوله خروجي بايستي در يك ظرف آب قرارداده شود. كل 
  زمان دارد. پس از اين امر شير كپسول بسته شده و از دستگاه جدا مي شود.

فشرده مي شود و به اين ترتيب انجام اناليز آغاز مي گردد.  Startحال از روي پنل دستگاه دكمه 
زمان انجام آناليز و مراحل انجام آن روي پنل اصلي و صفحه نمايشگر رايانه ديده مي شود. ضمنا 
آناليز هاي انجام شده، مواد يافته شده و پيك هاي مربوطه در هر زمان توسط رايانه قابل كنترل و 

و يك فايل  رآيند انجام آناليز، زمان ديده شده روي نمايشگر، صفر مي شودمشاهده است. با پايان ف
  حاوي نتايج آناليز با كدي كه قبال داده شده است روي رايانه دستگاه ايجاد مي شود.

  
  محاسبات:- 3- 4

باز گرديده و محاسبات توسط  تي با نرم افزار محاسباتي دستگاه،فايل نتيجه به دست آمده بايس   
ار انجام پذيرد. فايل نتيجه محاسبات، اجزاي مختلف موجود در گاز و ميزان درصد مولي آن نرم افز

  را نشان مي دهد. 
  


