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Анотація
Запропоновано метод визначення кількісного вмісту компонентів суміші скрапленого нафтового газу, яке
дозволило оцінити вплив температур на результати вимірювання кількісного вмісту компонентів скрапленого
нафтового газу.
Ключові слова: пропан, бутан, густина, скраплений нафтовий газ, кількісний вміст компонентів.
Abstract
The method for determining the quantitative content mixing liquefied petroleum gas, thus improving the overall
accuracy by of temperature on the measurement results of quantitative content components of liquefied petroleum gas.
Keywords: propane, butane, density, liquefied petroleum gas, the quantitative content of the components.

Вступ
Сьогодні знаходять широке використання скраплені нафтові гази як паливо в двигунах автомобільного транспорту, так і установках муніципальних, промислових і сільськогосподарських об’єктів
[1]. Скраплений нафтовий газ – це суміш пропану (С3Н8), бутану (С4Н10) і вуглеводних домішок (приблизно 1 %) [2].
Метою роботи є розроблення методу визначення кількісного вмісту компонентів суміші скрапленого нафтового газу із використанням різних температурних режимів.
Результати дослідження
Для систем газозабезпечення найбільш придатним є технічний пропан (C3H8), оскільки він має високу пружність парів до – 35 °C (температура кипіння пропану за атмосферного тиску – 42,1 °C). Навіть за низьких температур з балону легко відбирати потрібну кількість парової фази в умовах природного випаровування.
Густина як самого пропану, так і бутану так і їх суміш суттєво залежать від температури [10]. Залежність густини бутану та пропану від температури зображена на рис. 1.

Рис. 1. Залежність густини бутану і пропану д температури

З рис. 1 випливає, що залежність густини бутану є практично лінійною в діапазоні від –10 °С
до 30 °С, для пропану – від –10 °С до 0 °С та від 20 °С до 30 °С, що полегшує процес визначення вмісту складових скрапленого газу.
Запропоновано метод визначення кількісного вмісту компонентів суміші скрапленого нафтового
газу з використанням різних температурних режимів. При цьому густину скрапленого газу за відповідних температурних режимів можна описати рівнянням
k1ρ1 + k2ρ2 + k3ρ3 =ρ,

(1)

де k1 , k2 , k3 – кількісний вміст пропану, бутану та вуглеводних домішок, відповідно; ρ1 – густина
пропану; ρ2 – густина бутану; ρ3 – густина вуглеводних домішок; ρ – густина скрапленого нафтового газу.
....................................................................................
Висновки
Встановлено, що запропонований підхід дозволяє підвищити загальну точність визначення кількісного вмісту компонентів скрапленого нафтового газу ... , що відповідає різним варіантам пального за
відповідних співвідношень пропану та бутану.
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