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 Вступ 

Густина є основним з фізико-хімічних параметром, який визначає 

властивості і характеризує склад і структуру нафтопродуктів, норми густини 

регламентуються стандартом «Євро 5». Визначення густини є одним з 

найбільш важких вимірювальних процесів. Досить складно визначити цей 

параметр, контролюючи нафтопродукти при їх виробництві, транспортуванні 

та використанні, особливо в умовах швидких технологічних процесів. 

Прилади, призначені для вимірювання густини, називають густиномірами. 

Роль і значення густиномірів зростає з кожним роком. Подальший 

розвиток технологій змінює і вимоги до густиномірів: на зміну громіздким 

ненадійним приладів приходять густиноміри, сумісні з іншими продуктами 

мікроелектроніки. Основні вимоги до приладів, які призначені для 

вимірювання густини: висока точність, однозначність показань, швидкодія, 

багатофункціональність, низька вартість, працездатність в екстремальних 

експлуатаційних умовах, надійність, довговічність. 

Вимірювання густини нафтопродуктів має важливе значення на 

сьогоднішній день, адже за значенням густоти нафтопродукту можна судити 

про його склад та якість, про домішки в ньому і т. п. Існуючі методи і засоби 

вимірювання густини мають ряд недоліків, тому є необхідність проаналізувати 

їх і вибрати метод, який є найбільш актуальним і перспективним для 

подальшого дослідження. 
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1. Літературній огляд 

1.1. Природний газ та його властивості 

Природний газ, він же газ натуральний - це найбільш екологічно чистий 

і економічно ефективний енергоносій сучасності, яка не має ні кольору, ні 

запаху. Характерний аромат побутового газу надається йому штучно з метою 

можливості запобігання його витоку і подальших неприємних наслідків, 

пов'язаних з вибухонебезпекою даної речовини. Усі основні концепції 

походження - біогенна і мінеральна - стверджують різні причини утворення 

вуглеводневих корисних копалин в надрах Землі: 

Мінеральна теорія. Освіта корисних копалин в пластах гірських порід - 

частина процесу дегазації Землі. Через внутрішньої динаміки Землі 

вуглеводні, що знаходяться на великих глибинах, піднімаються в зону 

найменшого тиску, утворюючи в результаті газові поклади. Біогенна теорія. 

Живі організми, загиблі і опустилися на дно водойм, розкладалися в 

безповітряному просторі. Опускаючись все глибше через геологічні рухів, 

залишки розклалася органіки перетворилися під впливом термобаричних 

факторів (температури і тиску) в вуглеводневі корисні копалини, в тому числі 

- в природний газ. 

Основні характеристики газів [11] 

Таблиця 1.1. 

Назва газу 

Хімічна 

фор-

мула 

Молярна 

маса Mi, 

кг/моль 

Густи-

на c.иi, 

кг/м3 

Фак-

тор 

стис-

кання 

zci 

Фактор 

bi
0,5 

Густина 

ci, 

кг/м3 

Похиб-

ка zci, 

% 

Критична 

температу-

ра 

 Tкi, К 

Критич

ний 

тиск 

ркi, 

МПа 

Темпера

тура 

кипіння 

при р=рс

, Ткп, К 

1 Метан СН4 16,043 0,66692 0,9981 0,0436 0,6682 0,05 190,555 4,5988 111,65 

2 Етан C2H6 30,070 1,25004 0,9920 0,0894 1,2601 0,05 305,83 4,880 184,55 

3 Пропан С3Н8 44,097 1,83315 0,9834 0,1288 1,8641 0,20 369,82 4,250 231,05 

4 н-Бутан н-С4Н10 58,123 2,41623 0,9682 0,1783 2,4956 0,30 425,14 3,784 272,67 

5 и-Бутан и-С4Н10 58,123 2,41623 0,971 0,1703 2,488 0,30 408,13 3,648 261,42 



 
 

 
 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

11 
МД.ПМ04.00 ПЗ 

 

Назва газу 

Хімічна 

фор-

мула 

Молярна 

маса Mi, 

кг/моль 

Густи-

на c.иi, 

кг/м3 

Фак-

тор 

стис-

кання 

zci 

Фактор 

bi
0,5 

Густина 

ci, 

кг/м3 

Похиб-

ка zci, 

% 

Критична 

температу-

ра 

 Tкi, К 

Критич

ний 

тиск 

ркi, 

МПа 

Темпера

тура 

кипіння 

при р=рс

, Ткп, К 

6 н-Пентан н-C5H12 72,150 2,99934 0,945 0,2345 3,174 - 469,69 3,364 309,19 

7 и-Пентан и-С5Н12 72,150 2,99934 0,953 0,2168 3,147 - 460,39 3,381 301,02 

8 н-Гексан н-С6Н14 86,177 3,58246 0,919 0,2846 3,898 - 506,4 3,030 341,89 

9 н-Гептан н-С7Н16 100,204 4,16558 0,876 0,3521 4,755 - 539,2 2,740 371,58 

10 н-Октан н-C8H18 114,231 4,74869 0,817 0,4278 5,812 - 568,4 2,490 398,83 

11 Ацетилен С2Н2 26,038 1,08243 0,993 0,0837 1,090 0,10 308,33 6,139 189,15 

12 Етилен С2Н4 28,054 1,16623 0,9940 0,0775 1,1733 0,10 282,35 5,042 169,44 

13 

Пропилен 

С3Н6 42,081 1,74935 0,985 0,1225 1,776 0,20 364,85 4,601 225,45 

14 Бензол С6Н6 78,114 3,24727 0,936 0,2530 3,469 - 562,16 4,898 353,25 

15 Толуол C7H8 92,141 3,83039 0,892 0,3286 4,294 - 591,80 4,106 383,78 

16 Водень Н2 2,0159 0,083803 1,0006 -0,0051 0,08375 0,05 33,2 1,297 20,35 

17 Водяний 

пар 

Н2О 18,0153 0,74891 0,952 0,2191 0,787 - 647,14 22,064 373,15 

18 Аміак N3Н 17,0306 0,70798 0,989 0,1049 0,716 0,30 405,5 11,350 239,75 

19 Метанол CH4O 34,042 1,41516 0,892 0,3286 1,587 - 512,64 8,092 337,85 

20 Сірковод

ень 

H2S 34,082 1,41682 0,990 0,1000 1,4311 0,10 373,2 8,940 212,85 

21 Метилме

ркаптан 

CH4S 48,109 1,99994 0,978 0,1483 2,045 0,10 470,0 7,230 279,10 

22 Діоксид 

сірки 

SO2 64,065 2,66324 0,980 0,1414 2,718 0,30 430,8 7,884 263,15 

23 Гелій Не 4,0026 0,16639 1,0005 0,0 0,16631 0,05 5,19 0,227 4,21 

24 Неон Ne 20,1797 0,83889 1,0005 0,0 0,8385 0,05 44,40 2,760 27,09 

25 Аргон Аr 39,948 1,66068 0,9993 0,0265 1,6618 0,05 150,65 4,866 87,29 

26 Монок-

сид вуглецю 

CO 28,010 1,16440 0,9996 0,0200 1,1649 0,10 132,85 3,494 81,65 

27 Азот N2 28,0135 1,16455 0,9997 0,0173 1,16490 0,05 126,2 3,390 77,35 

28 Повітря   28,9626 1,20400 0,99963 - 1,20445 0,05 132,5 3,766 78,85 

29 Кисень О2 31,9988 1,33022 0,9993 0,0265 1,33116 0,05 154,58 5,043 90,19 

30 Діоксид 

вуглецю 

CO2 44,010 1,82954 0,9947 0,0728 1,8393 0,05 304,20 7,386 194,65 

Природний газ може існувати: у вигляді газових покладів, що 

знаходяться в пластах деяких гірських порід, у вигляді газових шапок (над 
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нафтою), в розчиненому або кристалічному вигляді, а також природний газ 

може знаходитися у вигляді газогідратів (гідрати природних газів - це газові 

гідрати або клатрати - кристалічні сполуки, що утворюються при певних 

термобаричних умовах з води і газу). Природний газ має ряд переваг в 

порівнянні з іншими видами палива і сировини: вартість видобутку 

природного газу значно нижче, ніж інших видів палива; продуктивність праці 

при його видобутку вище, ніж при видобутку нафти і вугілля; при газовому 

опаленні міст і населених пунктів набагато менше забруднюється повітряний 

басейн; при роботі на природному газі забезпечується можливість 

автоматизації процесів горіння, досягаються високі ККД; високі температури 

в процесі горіння (понад 2000° С) і питома теплота згоряння дозволяють 

ефективно застосовувати природний газ в якості енергетичного і 

технологічного палива. 

Хімічний склад природного газу досить простий. Основну частину цього 

виду газу становить метан (CH4) - найпростіший вуглеводень (органічна 

сполука, що складається з атомів вуглецю і водню), його частка в середньому 

92%. Залежно від вмісту метану виділяються дві основні групи природного 

газу: Природний газ групи H (Н-газ, тобто висококалорійний газ) у зв'язку з 

високим вмістом метану (від 87% до 99%) є самим високоякісним. 

Російський природний газ відноситься до групи Н і відрізняється 

високою теплотворною здатністю. Зважаючи на високий вміст метану (~ 98%) 

він є самим високоякісним природним газом світу. Природний газ групи L (L-

газ, тобто низькокалорійний газ) - це природний газ з менш високим вмістом 

метану - від 80% до 87%. Якщо вимоги за якістю не виконуються (11,1 кВт-

год/куб.м), то часто газ не можна поставляти безпосередньо кінцевому 

споживачеві без додаткової переробки. Крім метану до складу природного 

газу можуть входити більш важкі вуглеводні, гомологи метану: етан (C2H6), 

пропан (C3H8), бутан (C4H10) і деякі не вуглеводні домішки. У той же час 
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важливо, що склад природного газу не постійний і змінюється від родовища 

до родовища. 

Основним елементом газу є метан. Його в ньому налічується 98%. Крім 

нього в складі викопного є такі компоненти: Бутан. Етан. Пропан. 

Вуглекислий газ. Оксид вуглецю. Гелій. Водень. У складі можна виділити 

горючу і негорючу частини. Чим більше горюча частина - тим більше тепла 

видається. У складі кожного газу горючі і негорючі компоненти представлені 

в різній кількості, цим і визначається різниця у властивостях газів. Також в 

кожному містяться також шкідливі домішки. До пальним складових належать: 

Водень. Це безбарвний, нетоксичний газ, який не має смаку і запаху. Водень 

легкозаймистий і небезпечний. Метан є безбарвний газ без запаху і смаку. Він 

безпечний для людини. Так як при низьких температурах метан стискається, 

то він є відмінним перспективним енергоносієм. 

Природний газ, в складі якого найбільше метану, є хорошим сировиною 

для промисловості. Властивості його багато в чому визначаються саме 

наявністю в його складі великої кількості метану. Оксид вуглецю - це 

безбарвний газ без запаху і смаку, який має велику температуру спалаху. Якщо 

в складі дуже багато оксиду вуглецю, то істотно зростає питома теплота 

згоряння, а також температура горіння низькокалорійного газу. У 

висококалорійних збільшення кількості вуглецю в його складі призводить до 

зміни властивостей природного газу - питома теплота згоряння сильно 

знижується. Оксид вуглецю, який є в багатьох природних газах, є 

високотоксичним речовиною. 

Сірководень. Дуже токсичний газ з явно вираженим запахом тухлих 

яєць. До негорючих можна віднести: Азот - без запаху, кольору і смаку. Азот 

не взаємодіє з киснем і вважається інертним. Вуглекислий. Це безбарвний газ, 

має кислуватий запах і смак. Занадто сильна концентрація цієї речовини в 
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природному газі впливає на його основні властивості. Зокрема, занадто велика 

концентрація може привести до отруєння організму. 

Кисень. Газ не має кольору, запаху і смаку. Якщо він міститься в 

природному газі, то сильно знижує його питому теплоту згоряння, а також 

робить її вибухонебезпечною. 

Орієнтовні фізичні характеристики (залежать від складу) 

Густина : від 0,7 до 1,0 кг/м3 (сухий газоподібний, при нормальних 

умовах) або 400 кг/м3 (рідкий). Точка спалаху: t =. Теплота згоряння одного м3 

природного газу в газоподібному стані при н.у .: 28-46 МДж, або 6,7-11,0 

Мкал. Октанове число при використанні в двигунах внутрішнього згоряння: 

120-130. Легше повітря в 1,8 раз, тому при витоку не збирається в низинах, а 

піднімається ВВЕР. 

Фізико-хімічні властивості природного газу: Сухий газ 

Вода, що залягає в одному і тому ж пласті разом з нафтою або газом, 

називається пластової. Таким чином, критичний тиск - це граничний тиск, при 

якому і менш якого газ не переходить в рідкий стан, як би не низька була 

температура. Теплота згоряння газів виражається в кДж/кг і кДж/м3 і є 

основним показником, що характеризує газ або паливо. У 2009 році США 

вперше обігнали Росію не тільки за обсягом видобутого газу (624 млрд. м³ 

проти 582,3 млрд. м3), але і за обсягом видобутку товарного газу, тобто йде на 

продаж контрагентам. 

Ідеальний газ - газ, для якого енергія взаємодії між молекулами дуже 

мала в порівнянні з кінетичної енергією їх хаотичного (теплового) руху. 

Рівняння стану для n молей ідеального газу, що займає об'єм V при 

температурі Т і тиску р, має вигляд: pV = n R T, де R - газова постійна (рівняння 

Клапейрона - Менделєєва). S - площа поверхні шару газу, на яку 



 
 

 
 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

15 
МД.ПМ04.00 ПЗ 

 

розраховується сила внутрішнього тертя. Залежно від складу змінюються і 

його теплотехнічні характеристики. 

Природний газ відноситься до корисних копалин. Також природний газ 

може знаходитися в кристалічному стані в вигляді природних газогідратів. 

Метан і деякі інші вуглеводні широко поширені в космосі. Пізніше 

з'ясувалося, що запаси природного газу в цьому стані величезні. Природний 

газ знаходиться в землі на глибині від 1000 м до декількох кілометрів. У надрах 

газ знаходиться в мікроскопічних порожнечах (порах). Пори з'єднані між 

собою мікроскопічними каналами - тріщинами, по цих каналах газ надходить 

з пір з високим тиском в пори з більш низьким тиском до тих пір, поки не 

виявиться в свердловині. Важливо! Газ добувають з надр землі за допомогою 

свердловин. Інакше можливі перетікання газу між областями родовища, а 

також передчасне обводнення поклади. Газ виходить з надр внаслідок того, що 

в пласті перебуває під тиском, багаторазово перевищує атмосферне. Це 

пояснюється зростанням видобутку сланцевого газу (тобто Сланцева 

революція). Газ готують за різними схемами. Згідно з однією з них, в 

безпосередній близькості від родовища споруджується установка комплексної 

підготовки газу (УКПГ), на якій проводиться очищення і осушення газу в 

абсорбційних колонах. Також доцільна підготовка газу мембранною 

технологією. Для зрідження газ охолоджують при підвищеному тиску. До його 

переваг відноситься також той факт, що зріджений газ куди більш безпечний 

при перевезенні та зберіганні, ніж стислий. 

До складу газоподібного палива входять горючі і негорючі гази [11]. 

Фізико-хімічні та теплотехнічні характеристики газового палива обумовлені 

розходженням у складі горючих компонентові наявністю в газі негорючих 

газоподібних компонентів (баластів) і шкідливих домішок. 
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Рис. 1.1. Хімічний склад природних горючих газів. 

На рис. 1 представлений приблизний хімічний склад природних 

горючих газів. Склад природних горючих газів може різнитися залежно від 

родовища. 

Горючі компоненти 

Метан CH4. Безбарвний нетоксичний газ без запаху і смаку. До складу 

метану входить 75% вуглецю і 25% водню. 1нм3 (нормальний метр кубічний - 

наведений обсяг газу до обсягу 1 м3 рідини) його має масу 0,717 кг. При 

атмосферному тиску і температурі 111 К1 метан скраплюється і його обсяг 

зменшується майже в 600 разів. 

Зріджений метан є перспективним паливом для багатьох галузей 

народного господарства. Використання і транспортування зрідженого 

природного газу в ряді випадків дає великий економічний ефект, дозволяє 

значно знизити металовитрати на спорудження газопроводів. І тим самим 

допомагає вирішити проблеми, пов'язані з резервуванням газопостачання в 

окремих регіонах країни і створенням запасів сировини для хімічної 

промисловості. 
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Внаслідок вмісту в метані 25% водню (по масі) є велика різниця між 

вищою і нижчою теплотою згоряння. Вища теплота згоряння метану Qв 

становить 39 820 кДж/м3, 9 510 ккал/м3 і 212 860 ккал/моль. Нижча Qн – 

відповідно. 

35 880 кДж / м3, 8 570 ккал / м3 і 191 820 ккал / моль. 

Вміст метану в природному газі досягає 98%, тому його властивості 

практично повністю визначають властивості природного газу. 

Від згоряння метану в повітрі протікає по рівнянню: 

CH4 + 2O2 + 7,52N2 = CO2 + 2H2O + 7,52N2 

Метан має порівняно низькою реакційною здатністю. Це пояснюється 

тим, що на розрив чотирьох зв'язків в молекулі метану потрібна велика витрата 

енергії. 

Вуглеводні метанового ряду називають гомологамі1, що мають загальну 

формулу: 

CnH2n + 2, 

де n - вуглецеве число, рівне 1 (для метану), 2 (для етану), 3 (для 

пропану) і т.д. Структура молекул цих вуглеводнів може бути представлена  

наступному вигляді: 

 

Рис. 1.2. Структура молекули метану 
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Рис. 1.3. Структура молекули пропану. 

 

 

Рис. 1.4. Структура молекули етану. 

Зі збільшенням числа атомів в молекулі важких вуглеводнів зростає їх 

густина і теплота згоряння. 

Оксид вуглецю CO. Безбарвний, отруйний газ без запаху і смаку. 

Конденсується в рідину при -192° С і твердне при -205° С. Маса 1 м3 складає 

1,25 кг. Теплота згоряння 13 250 кДж/м3 3 016 ккал/м3, 67 590 ккал/моль. У 

висококалорійних газах, що містять метан та інші вуглеводні, збільшення 

питомої ваги оксиду вуглецю знижує теплоту згоряння газу. У воді оксид 

вуглецю розчинний дуже мало і не вступає з нею в хімічну взаємодію. На 

повітрі оксид вуглецю горить блакитним полум'ям з виділенням великої 

кількості теплоти, перетворюючись в CO2. 1 м3 оксиду вуглецю згоряє в 

теоретично необхідному обсязі повітря за рівнянням: 

CO + 0,5O2 + 1,88N2 = CO2 + 1,88N2 

і утворює 2,88 м3 продуктів горіння. 

Внаслідок малого обсягу продуктів згоряння оксиду вуглецю на кожен 

кубічний метр їх доводиться більше тепла, ніж на 1 м3 продуктів горіння 

вуглеводнів. Тому продукти горіння оксиду вуглецю нагріваються до більш 
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високої температури, хоча теплота згоряння оксиду вуглецю нижче, ніж у 

вуглеводнів. 

Оксид вуглецю з'єднується з багатьма металами, утворюючи карбоніли 

металів, наприклад, карбоніл заліза FeCO5, карбоніл нікелю NiCO4. Ці дві 

речовини є летючі, вельми отруйні рідини. 

Оксид вуглецю надає на організм людини токсичну дію, так як легко 

вступає в з'єднання з гемоглобіном крові і робить його нездатним переносити 

кисень з легень до тканин. Особливо небезпечний тим, що не має запаху, тому 

отруєння ним може статися непомітно. При вдиханні свіжого повітря утворене 

з'єднання (карбоксигемоглобин) поступово руйнується і гемоглобін відновлює 

здатність поглинати кисень. 

Граничнодопустима концентрація CO в повітрі приміщення при 

використанні газу для комунально-побутових потреб становить 2 мг/м3. 

Як і природний газ, оксид вуглецю в чистому вигляді можна 

використовувати як газоподібне паливо. Такий вид палива називається 

генераторний газ. Генераторний газ отримують з твердого палива шляхом 

часткового окислення міститься в ньому вуглецю при високій температурі. 

Цей процес називається газифікацією твердого палива. Він здійснюється 

в спеціальних пристроях - газогенераторах, що представляють собою 

вертикальну шахту, в яку зверху завантажують паливо, а знизу вдувають 

повітря, кисень, водяна пара або суміші цих речовин. Залежно від складу 

вдихається газів розрізняють повітряний, водяний, пароповітряний (змішаний) 

та інші генераторні гази. 

Водяний генераторний газ використовується не в якості пального, а для 

синтезу хімічних продуктів, так як містить до 86% CO і 14% H2. 

Водень H2. Безбарвний нетоксичний газ без смаку і запаху. 

Маса 1 м3 дорівнює 0,09 кг. Він в 14,5 разів легший за повітря. 
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Водень (Hydronium) був відкритий в першій половині XVI століття 

німецьким лікарем і натуралістом Парацельсом. У 1776 р. Г. Кавендіш 

(Англія) встановив його властивості і вказав відмінності від інших газів. 

Лавуазьє перший отримав водень із води і довів, що вода є хімічна сполука 

водню з киснем (1783 р.). 

Водень у вільному стані зустрічається на Землі лише в незначних 

кількостях. Іноді він виділяється разом з іншими газами при вулканічних 

виверженнях, а також із свердловин при добуванні нафти і в складі природного 

газу. Але в вигляді сполук водень дуже поширений. Це видно вже з того, що 

він становить дев'яту частину маси води. Водень входить до складу всіх 

рослинних і тваринних організмів, нафти, кам'яного і бурого вугілля, 

природних газів і ряду мінералів. 

Водень - найпоширеніший елемент космосу. На його частку припадає 

близько половини маси Сонця і більшості інших зірок. Він міститься в газових 

туманностях, в міжзоряному газі. У надрах зірок відбувається перетворення 

ядер атомів водню в ядра атомів гелію. Цей процес протікає з виділенням 

енергії. Для багатьох зірок, в тому числі для Сонця, він служить головним 

джерелом енергії. 

У промисловості водень отримують головним чином з природного газу. 

Цей газ, що складається в основному з метану, змішують з водяною парою і 

киснем. При нагріванні такої суміші газів до 800 - 900° С в присутності 

каталізатора відбувається реакція, яку схематично можна зобразити 

рівнянням: 

2CH4 + O2 + 2H2O = 2CO2 + 6H2 

Отриману суміш газів поділяють. Водень очищають і або 

використовують на місці отримання, або транспортують в сталевих балонах 

під підвищеним тиском. 
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Важливим промисловим способом отримання водню служить також 

його виділення з коксового газу або з газів нафтопереробки. Воно 

здійснюється глибоким охолодженням, при якому всі гази, крім водню 

скраплюються. 

Водень скраплюється під тиском при температурі нижче - 240° С 

(критична температура водню). Температура кипіння рідкого водню -252,8° С 

(при нормальному атмосферному тиску). Якщо швидко випаровувати цю 

рідину, то виходить твердий водень у вигляді прозорих кристалів, що 

плавляться при температурі -259,2° С. 

У воді водень розчинний дуже мало, але в деяких металах, наприклад в 

нікелі, паладії, платині розчиняється в значних кількостях. 

З розчинністю водню в металах пов'язана його здатність дифундувати 

через метали. Крім того, будучи самим легким газом, водень володіє 

найбільшою швидкістю дифузії: його молекули швидше молекул інших газів 

поширюються в середовищі іншої речовини і проходять через різного роду 

перегородки. Особливо велика його здатність до дифузії при підвищеному 

тиску і високих температурах. Тому робота з воднем в таких умовах пов'язана 

зі значними труднощами. 

Дифузія водню в сталь при високих температурах може викликати 

водневу корозію стали. Це абсолютно особливий вид корозії полягає в тому, 

що водень взаємодіє з наявними в сталі вуглецем, перетворюючи його в 

вуглеводні (зазвичай метан), що призводить до різкого погіршення 

властивостей стали. 

Якщо до струменя водню, що виходить з якогось вузького отвору, 

піднести запалений сірник, то водень загоряється і горить не світяться 

полум'ям, утворюючи воду: 

2H2 + O2 + 1,88N2 = 2H2O + 1,88N2 



 
 

 
 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

22 
МД.ПМ04.00 ПЗ 

 

Теплота згоряння водню складає Qв рівній 12 750 кДж/м3 3 040 ккал/м3 

і 68 260 ккал/моль. Qн відповідно рівній, 10 

790 кДж/м3 2 580 ккал/м3 і 57 740 ккал/моль. 

Водень відрізняється високою реакційною здатністю, водневоповітряні 

суміші мають широкі межі займистості і вельми вибухонебезпечні. При 

підпалюванні суміші з 2 обсягів водню з 1 об'ємом кисню з'єднання газів 

відбувається майже миттєво у всій масі суміші і супроводжується сильним 

вибухом. Тому таку суміш називають гримучим газом. Крім того, температура 

водневого полум'я може досягати 2 800° С. Воднево-кисневим полум'ям 

користуються для зварювання та різання металів, для плавлення тугоплавких 

металів. 

Водень використовують для охолодження потужних генераторів 

електричного струму, а його ізотопи знаходять застосування в атомній 

енергетиці. У металургії водень застосовують для відновлення деяких 

кольорових металів з їх оксидів. 

Негорючі компоненти 

Азот N2. Двоатомний безбарвний газ без запаху і смаку. Велика частина 

азоту знаходиться в природі у вільному стані. Вільний азот є головною 

складовою частиною повітря, який містить 78,2% азоту. Неорганічні сполуки 

азоту не зустрічаються в природі у великих кількостях, якщо не брати до уваги 

натрієву селітру NaNO3, що утворить потужні пласти на узбережжі Тихого 

океану в Чилі. Ґрунт містить незначні кількості азоту, переважно у вигляді 

солей азотної кислоти. Але у вигляді складних органічних сполук - білків - 

азот входить до складу всіх живих організмів. Перетворення, яким піддаються 

білки в клітинах рослин і тварин, становлять основу всіх життєвих процесів. 

Без білка немає життя, а так як азот є обов'язковою складовою частиною білка, 

то зрозуміло, яку важливу роль відіграє цей елемент в живій природі. 
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Наявність азоту в складі природного горючого газу - ще одне підтвердження 

органічного походження нафти і газу. 

Загальний вміст азоту в земній корі (включаючи гідросферу і атмосферу) 

складає 0,04%. Отримання азоту з повітря зводиться в основному до 

відділення його від кисню. У промисловості це здійснюється шляхом 

випаровування рідкого повітря в спеціальних установках. 

У молекулі азоту N2 атоми зв'язані потрійним зв'язком. Енергія 

дисоціації цієї молекули дуже велика (946 кДж/моль), тому термічна 

дисоціація азоту робиться помітною лише при дуже сильному нагріванні (при 

3 000° С дисоціюють близько 0,1%). 

Азот дуже мало розчинний у воді. Він трохи легший за повітря: маса 1 м3 

азоту дорівнює 1,25 кг. 

Молекулярний азот - хімічно малоактивний речовина. При кімнатній 

температурі він взаємодіє лише з літієм. Мала активність азоту пояснюється 

великою міцністю його молекул, що обумовлює високу енергію активації 

реакцій, що відбуваються за участю азоту. Однак при нагріванні він починає 

реагувати з багатьма металами - з магнієм, кальцієм, титаном. З воднем азот 

вступає у взаємодію при високій температурі і тиску в присутності 

каталізатора. Реакція азоту з киснем починається при 3 000 - 4 000° С, тому 

при розрахунках процесу горіння його можна розглядати як інертний газ. 

Тварини, поміщені в атмосферу азоту, швидко гинуть, але не внаслідок 

отруйності азоту, а через відсутність кисню. 

Основне застосування азот знаходить в якості вихідного продукту при 

синтезі аміаку і деяких інших з'єднань. Крім того, він застосовується для 

заповнення електричних ламп, для створення інертного середовища при 

промисловому проведенні деяких хімічних реакцій, при перекачуванні 

горючих рідин. 
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Зміст азоту в складі різних кілька десятих градуса вище абсолютного 

нуля. У 1926 р гелій був вперше звернений в твердий стан твердий гелій - 

прозора речовина, плавиться при -271,4° С під тиском 3,04 МПа. 

На Землі гелій зустрічається не тільки в атмосфері. Значні кількості його 

виділяються в деяких місцях з надр Землі разом з природними газами. Води 

багатьох мінеральних джерел теж виділяють гелій. 

Хоча зміст гелію в повітрі невелика, у Всесвіті він займає друге місце за 

поширеністю (після водню). Спектральний аналіз показує присутність цього 

елемента в усіх зірках. До накопичення його у Всесвіті призводить 

термоядерна реакція перетворення водню в гелій. 

Гелій отримують з деяких природних газів, в яких він міститься як 

продукт розпаду радіоактивних елементів. Він знаходить застосування для 

створення інертного середовища при автогенної зварюванні металів, а також в 

атомній енергетиці, де використовується його хімічна інертність і низька 

здатність до захоплення нейтронів. Гелій широко застосовується в фізичних 

лабораторіях в якості холодоносія і при роботах з фізики низьких температур. 

Він служить також термометричною речовиною в термометрах, що працюють 

в інтервалі температур від 1 до 80 К. Ізотоп гелію 3He - єдина речовина, 

придатне для вимірювання температур нижче 1К. 

Шкідливі компоненти 

Сірководень H2S. Безбарвний газ з сильним і неприємним характерним 

запахом гниючого білка (тухлих яєць). Він трохи важчий за повітря, маса 1 м3 

сірководню дорівнює 1,54 кг. Сірководень скраплюється при -60,8 ° С і 

твердне при -85,6 ° С. На повітрі сірководень горить блакитним полум'ям, 

утворюючи діоксиду сірки і воду: 

2H2S + 3O2 = 2H2O + 2SO2 
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Якщо внести в полум'я сірководню який-небудь предмет, наприклад, 

порцелянову чашку, то температура полум'я значно знижується і сірководень 

окислюється тільки до вільної сірки, що осідає на дні чашки у вигляді жовтого 

нальоту: 

2H2S + O2 = 2H2O + 2S 

Сірководень легко запалюється, суміш його з повітрям 

вибухонебезпечна. Сірководень дуже отруйний. Тривале вдихання повітря, що 

містить цей газ навіть в невеликих кількостях, викликає важкі отруєння. 

При 20° С один об'єм води розчиняє 2,5 об'єму сірководню. Розчин 

сірководню у воді називають сірководневою водою. При знаходженні на 

повітрі, особливо на світлі, сірководнева вода скоро ставати каламутній від 

виділяється сірки. Це відбувається в результаті окислення сірководню киснем 

повітря розчиненим у воді. Розчин сірководню у воді має властивості кислоти. 

Сірководень, впливаючи на метали, утворює сульфіди. Тому 

сірководень сильно кородує газопроводи, особливо при одночасному вмісті в 

газі H2S, H2O і O2. 

Вміст сірководню в природних горючих газах не має перевищувати 2 м 

на 100 м3 газу. 

Крім природних горючих газів, сірководень зустрічається в природі в 

вулканічних газах і в водах мінеральних джерел. Крім того, він утворюється 

при розкладанні білків загиблих тварин і рослин, а також при гнитті харчових 

покидьків. 

Це синильна кислота HCN. При високій температурі, наприклад в 

електричній дузі, вуглець може безпосередньо з'єднуватися з азотом, 

утворюючи безбарвний отруйний газ диціан C2N2. За своїми хімічними 

властивостями диціан має деяку схожість з галогенами. Подібно до них він 
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утворює з'єднання з воднем HCN, що володіє кислотними властивостями і 

отримало назву ціановуглецю, або синильної кислоти. 

Синильна кислота - безбарвна, дуже летка рідина, що кипить при 

температурі 26,7° С і володіє характерним запахом гіркого мигдалю. 

Внаслідок такої низької температури кипіння синильна кислота знаходиться в 

природних горючих газах в газоподібному стані. 

Синильна кислота - сильна отрута, що діє смертельно навіть у незначних 

дозах (менше 0,05 м). 

Синильна кислота дуже легко вступає в з'єднання з металами, тому може 

кородувати та впливати на залізо, мідь, олово, цинк і їх сплави з утворенням 

солей синильної кислоти. 

Солі синильної кислоти називаються ціанідами. Як солі дуже слабкої 

кислоти, ціаніди в воді в сильному ступені піддаються гідролізу. Тому розчини 

ціанідів мають лужну реакцію і сильно пахнуть синильною кислотою. 

Ціаніди калію і натрію здатні розчиняти в присутності кисню повітря 

золото і срібло. На цьому ґрунтується їх застосування для вилучення цих 

металів з руд. Крім того, вони використовуються в органічному синтезі, при 

гальванічному золоченні і сріблення. 

Присутність в природних горючих газах синильної кислоти і її солей 

сильно кородує газопроводи і арматуру. Тому допускається наявність не 

більше 5 м ціаністих з'єднань (в перерахунку на HCN) на кожні 100 м3 газу. 

Всі природні гази безбарвні і в більшості своїй не мають запаху. Тому в 

разі витоку їх з газопроводів в різних приміщеннях і спорудах може 

утворитися газоповітряна суміш, яка залишиться непоміченою. 

Для того, щоб своєчасно виявити витік, всі горючі гази, спрямовані в 

газопроводи, піддають одоризації, тобто надають їм різкий специфічний запах, 

за яким їх легко виявити навіть при незначних концентраціях в повітрі 
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приміщень. Одоризація газів проводиться за допомогою спеціальних рідин, 

що володіють сильним запахом. Найбільш часто в якості адоранту 

застосовують етил меркаптан. При цьому запах газу повинен відчуватися при 

концентрації його в повітрі не більше 1/5 частини нижньої межі вибуховості. 

Практично це означає, що природний газ, який має нижня межа вибуховості, 

рівний 5%, повинен відчуватися в повітрі приміщень при 1%-ної концентрації. 

Запах зріджених газів повинен відчуватися при 0,5%-ної концентрації їх в 

об'ємі приміщення. 

Основні закони газового стану. 

Закон Бойля - Маріотта. Гази змінюють свій первинний об'єм при зміні 

величини тиску. Численними дослідами встановлено, якщо взяти визначену 

кількість газу і піддавати його різним тискам, то обсяг цього газу буде 

змінюватися обернено пропорційно величині тиску (рис. 5). 

Ця залежність між тиском і об'ємом газу при постійній температурі 

виражається формулою: 

P1 / P2 = V2 / V1 або V2 = (P1V1) / P2  (1) 

де V1 і P1 - початкові обсяг і абсолютний тиск газу, V2 і P2 - обсяг і тиск 

газу після зміни. 

З формули (1) можна отримати наступне математичне вираз: 

V2P2 = V1P1 = const.  (2) 
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Рис. 1.5. Ілюстрація закону Бойля - Маріотта. 

Добуток тиску газу на його об’єм буде постійною величиною при 

постійній температурі. Цей закон має практичне значення в газовому 

господарстві. Він дозволяє визначити обсяг газу при зміні його тиску і тиск 

газу при зміні його об'єму за умови, що температура газу залишається 

незмінною. Чим більше при постійній температурі збільшується обсяг газу, 

тим менше стає його густина. 

Залежність між обсягом і густиною виражається наступною формулою: 

V1 / V2 = ρ2ρ1 або ρ2 = (P2.ρ1) / P1  (3) 

З рівняння (3) можна зробити висновок, що при незмінній температурі 

густота газів прямо пропорційна тискам, під якими знаходяться ці гази, тобто 

густина газу (при постійній температурі) буде тим більше, чим більше його 

тиск. 

Закон Гей-Люссака. При постійному тиску з підвищенням температури 

об'єм газів збільшується, а при зниженні температури - зменшується, тобто 

при постійному тиску обсяги одного і того ж кількості газу прямо пропорційна 

їх абсолютним температурам (рис. 6). 
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Математично цю залежність між обсягом і температурою газу при 

постійному тиску записується так: 

V2 / V1 = T2 / T1,  (4) 

де V - об'єм газу, м3; 

T - абсолютна температура, К. 

З формули (4) випливає, що якщо певний обсяг газу нагрівати при 

постійному тиску, то він зміниться у стільки разів, у скільки разів зміниться 

його абсолютна температура. 

Встановлено, що при нагріванні газу на 1° С при постійному тиску його 

об'єм збільшується на постійну величину, рівну 1 / 273,2 початкового об'єму.  

Ця величина називається термічним коефіцієнтом розширення і 

позначається β. 

З огляду на це закон Гей-Люссака можна сформулювати так: обсяг даної 

маси газу при постійному тиску є лінійна функція температури: 

Vt = V0(1+βt), 

Vy = V0 ∗
T

273
 (5) 

З рівняння (5) можна зробити висновок, що обсяг газу при постійному 

тиску прямо пропорційний абсолютній температурі цього газу. 
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Рис. 1.6. Ілюстрація закону Гей-Люссака. 

Закон Шарля. При постійному обсязі абсолютний тиск незмінної 

кількості газу прямо пропорційний його абсолютним температурам (рис. 7). 

Закон Шарля виражається наступною формулою: 

P2 / P1 = T2 / T1, або P2 = P1T2 / T1, (6) 

де P1 і P2 - абсолютні тиску; 

T1 і T2 - абсолютні температури газу, К. 

З формули (6) можна зробити висновок, що при постійному обсязі тиск 

газу при нагріванні збільшується в стільки разів, у скільки разів збільшується 

його абсолютна температура. 



 
 

 
 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

31 
МД.ПМ04.00 ПЗ 

 

 

Рис. 1.7. Ілюстрація законна Шарля. 

Закон Авогадро. У рівних обсягах будь-яких газів, взятих при однакових 

температурах і тому самому тиску, міститься однакове число молекул (або 

рівне число молекул будь-яких газів займає один і той же обсяг при 

нормальних умовах). 1 грам-молекула (г-моль) будь-якого газу при 

нормальних умовах займає об'єм 22,4 л. Цей обсяг називають молярним 

об'ємом, або постійної Авогадро. 

В одному молі будь-якої речовини міститься однакове число молекул, 

що дорівнює 6,06.1023. В СІ використовується поняття Кіломоль, рівний 

6,06.1026. 

1 кіломоль будь-якого газу при нормальних умовах (0° С і 101,3 кПа) 

займає обсяг 22,4 л. Знаючи цю величину, можна визначити густина будь-

якого газу за формулою: 

p =
M

22.4
кг/м3   (7) 
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Рівняння Клайперона-Менделєєва. Якщо відбувається одночасна зміна 

обсягу, тиску і температури газу, то в цьому випадку одночасно діють закони 

Бойля-Маріотта і Гей-Люссака. 

Шляхом об'єднання рівнянь цих законів можна отримати узагальнене 

рівняння закону газового стану: 

P V = V1 P  (8) 

Величина P1*V1/T1 позначається буквою R і називається газовою 

постійною. 

Підставляючи позначення газової постійної в рівняння (8), отримуємо 

вираз: 

PV = R, або PV = RT. (9) 

Це рівняння закону газового стану пов'язує всі три основних параметри 

газу: обсяг, абсолютний тиск і абсолютну температуру. 

Рівняння (9) відноситься до 1 молю газу. Для довільного числа молей 

газу рівняння (9) має вигляд: 

PV = nRT,  (10) 

де n - число молей. 

Для газу масою G рівняння (10) має вигляд: 

PV = G M  (11) 

де G - маса газу, кг .; 

M - молекулярна маса газу, кг. 

Закон Дальтона. Якщо в посудині знаходиться суміш декількох газів, які 

не беруть один з одним в хімічні реакції, то тиск суміші газів дорівнює сумі 

парціальних тисків (тисків, вироблених кожним газом, якби він один займав 

всю посудину): 
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P = p1 + p2 + ... + pn (12) 

Тепловий ефект стиснення і розширення газів. З основних законів 

газового стану можна зробити висновок, що при стисненні гази нагріваються, 

а при розширенні охолоджуються. Тому при стисненні природного газу, 

наприклад, на компресорних станціях, для транспортування по магістральних 

газопроводах доводиться охолоджувати його в водяних або повітряних 

теплообмінниках. 

Після проходження природного газу через засувки, фільтри, регулюючі 

клапани ГРП і ГРС, звуження газопроводів відбувається його різке 

розширення. 

Процес, при якому відбувається необоротне перетворення роботи, що 

витрачається на зміну тиску при русі газу, в теплоту, називається 

дроселюванням. При транспортуванні газу по магістральних газопроводах 

дроселювання тягне за собою різке падіння тиску і зниження температури газу. 

Цей процес називається позитивним ефектом Джоуля-Томсона. На ГРП і ГРС 

це явище може викликати обмерзанням трубопроводів, запорів регулювання і 

звуження потоку. 

Для характеристики процесу введений коефіцієнт Джоуля-Томсона. Так 

для метану при P = 0,52 МПа (5,2 кгс / см2) і t = 25° С цей коефіцієнт дорівнює 

0,4 град / МПа, тобто зниження його тиску на 0,1 МПа (1 кгс / см2) викликає 

зниження температури на 0,4° С. Для природного газу у всьому діапазоні 

тисків і температур, які мають місце при скороченні газу на ГРС, середнє 

значення коефіцієнта Джоуля-Томсона приймається рівним 5,5° С / МПа, 

тобто при зниженні тиску газу на 1 МПа його температура знижується на 5,5° 

С. 

При дроселюванні газу у всіх випадках знижується температура і 

зменшується відносна вологість 
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Рівнянь горіння горючих газів : 

Метану CH4 + 2O2 = CO2 + H2O 

Етану  C2H6 + 3,5O2 = 2CO2+3H2O 

Пропану C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O 

Бутану C4H10 + 6,5O2 = 4CO2 + 5H2O 

Пентану C5H12+8O2 = 5CO2 + 6H2O 

Динамічна в'язкість газу, відсутність керованості на ринку газу затримує 

встановлення адекватного ціноутворення. Вони частково розчинені в 

підземних і наземних водах і нафті, сорбованих вугіллям і деякими 

глинистими породами. Їх можна поділити на гази біохімічні, вулканічні, 

метаморфічні, повітряного і хімічного походження, гази радіоактивних і 

термоядерних процесів. Біохімічні гази - продукти життєдіяльності бактерій. 

Вулканічні гази виділяються з надр Землі при виверженнях. Гази, що 

знаходяться в надрах Землі, складаються з N2 і інертних газів; вільний кисень 

в них відсутній. Походження природних горючих газів обумовлено 

біохімічними розкладанням органічної речовини і подальшим метаморфізмом 

останнього під впливом геохімічних факторів. Основним газом самостійних 

газових покладів і вугільних пластів є метан. У газах, супутніх нафти, крім 

метану, містяться значні кількості його гомологів. Крім того, іноді в газах 

містяться Н2S, меркаптани і СО2. 

За складом природні горючі гази іноді поділяють на сухі і жирні. До 

жирним відносяться гази, що містять 50-100 (і більше) г / м 3 вуглеводнів від 

С3 і вище. Власне природні гази зазвичай ставляться до сухих газів, попутні і 

газоконденсатні - до жирних. 

Походження газів природних горючих. Більшість дослідників 

дотримується органічної теорії походження вуглеводнів, по якій нафта і газ - 
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продукти перетворення розсіяного в осадових породах органічного речовини. 

Газоподібні вуглеводні генеруються, відповідно до цієї теорії, головним чином 

в процесі переробки т.зв. гумусового і сапропелевого органічної речовини, 

накопичення якого відбувається переважно в прибережно-морських і озерних 

умовах в піщано-алевролітових опадах в слабовідновлювальна і 

окислювальних ситуаціях. У зв'язку з цим вугленосні і континентально-

субугленосні формації, які характеризуються найбільш високим вмістом в 

породах органічної речовини гумусової природи, є газовиробними 

відкладеннями. 

 

Рис. 1.8. Схема газонафтового родовища 

1 - непроникні пласти; 

2 - пористі пласти; 

Н - свердловина для видобутку нафти; 

Г - свердловина для видобутку газу; В - свердловина для водоносного 

пласта. 

Такими переважно газоносними відкладеннями є, наприклад, 

сеноманскі відкладення на півночі Західного Сибіру, вугленосні товщі 

карбону Дніпровсько-Донецької западини, пермські відкладення Північного 

моря, вугленосні Пенсільванського породи басейну Аркола (США), 

субвугленосні відкладення свити Морроу (Пенсільванія) в західній Анадарко 
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(США) і ін. Освіта газів природних горючих у земної поверхні і в надрах Землі 

відбувається в результаті біохімічних і хімічних процесів. На самих ранніх 

стадіях біохімічного перетворення похованої органічної речовини різного 

типу на глибині 1,5-4 км утворюється в основному метан. 

На цій глибині відбуваються процеси, пов'язані з хімічною і термо-

каталітичною зміною органічної речовини. Нижче 5-6 км починається газова 

метанова зона, де газ генерується в результаті термо-каталітичного процесу з 

органічної речовини сапропелевого і гумусового типів і з нафти. Згідно 

неорганічної або абіогенною теорії, нафта і газ утворюються в результаті 

синтезу вуглецю і водню в умовах високих температур і тисків глибинних зон 

земної кори. Формування газових покладів відбувається в результаті міграції 

газу з материнських товщ і акумуляції їх у природних резервуарах. Переважна 

кількість покладів газів природних горючих пов'язано з осадовими породами і 

приурочено до природних резервуарах, що складається з колектора і 

обмежують його порід-покришок. До колекторів ставляться гірські породи, що 

володіють здатністю вміщати рідину або газ (піски, пісковики, алевроліти, 

тріщинуваті вапняки і доломіт і ін.). 

Екранованими породами є глини, аргіліти, соленосних відкладення, 

рідше густоті карбонатні породи. Поклади газів природних горючих 

найчастіше утворюються в пастках структурного типу, що мають форму 

склепіння, а також можуть бути пов'язані з пастками літологічних, 

стратиграфічних типів і схожі до рифів. Сводові поклади схожі до 

антиклінальним складкам, літологичим покладам - до областей зміни фізичних 

властивостей порід, виклинювання вгору до підняття пласта-колектора або 

лінзовидного його залягання. Стратиграфічні поклади утворюються в 

результаті зрізання і перекриття колектора слабо проникними відкладеннями. 

Гази природні горючі в газових покладах перебувають під тиском 

пластин, який створюється тиском гірських порід і напором пластових вод. У 
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більшості випадків пластовий тиск відповідає гідростатичному, тобто тиску 

стовпа води заввишки, що дорівнює глибині залягання пласта. Відомі також 

газові поклади, в яких тиск пласту вище або нижче гідростатичного. Поклади 

з аномально високими тисками пластів найбільш часто спостерігаються в 

глибоких горизонтах, а також в товщах, складених з пластичних глин. 

Пошуково-розвідувальні роботи на родовищах горючих природних газів 

включають виявлення покладів, підрахунок запасів і підготовку їх до 

розробки. Завданнями пошуку чисто газових покладів є визначення форми і 

розмірів покладів, параметрів колекторів, що вміщують природні горючі гази, 

експлуатаційних характеристик. Завданням розвідки газових покладів з 

нафтової облямівкою є також встановлення промислового значення як газової, 

так і нафтової частини. 

Методи розвідки передбачають визначення положення контактів 

покладів, їх нахилу, зміщення, застосування дослідно-промислової 

експлуатації, підрахунок запасів газу об'ємним методом і методом падіння 

пластового тиску і ін. Переважна частина розвіданих запасів природного газу 

(понад 90%) укладена в чисто газових або газоконденсатних родовищах. У 

розподілі покладів газу, так само як і нафти, спостерігається просторова 

відособленість, або зональність. Розвідані запаси газу в світі (початку 1981, 

оцінка) більше 70 трлн. м3. З надр видобуто близько 25 трлн. м3. Всього в світі 

відомо понад 10 тисяч газових родовищ, проте основні запаси газу зосереджені 

в невеликому числі унікальних (більше 1 трлн. М3) і найбільших (0,1-1,0 трлн. 

М3) газових і газоконденсатних родовищах. 

1.2. Визначення густини 

Густина - важливий показник якості сировини та готової продукції. 

Існують різні способи точного визначення густини твердих, в'язких і рідких 

матеріалів, таких як метали, пластмаси, хімічні речовини, мастильні матеріали 

і продукти харчування. 
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Неоднорідність сировини, на яку вказує зміна густини і, може згубно 

позначитися на якості кінцевого продукту. Шляхом вимірювання густини і 

сировини перевіряють чистоту матеріалу. Якщо замість зазначеної речовини 

до складу входить дешевший замінник, виміряна густини суміші буде 

відрізнятися від густини чистої речовини. 

Показники густини також використовують для перевірки однорідності. 

Якщо виготовлена деталь не буде однорідною, погіршаться такі важливі її 

характеристики, як міцність і опір. Наприклад, пухирець повітря всередині 

деталі може привести до її поломки при навантаженні. Перевірка деталей 

методом випадкової вибірки - простий і економічний спосіб контролю якості 

в процесі виробництва. 

Густина газу обчислюють за формулою 

r = т / V (13) 

Густина визначається за допомогою густиномірів будь-якого типу 

(пікнометричним, аерометричних, вібраційних, акустичних, радіаційних і ін.) 

Або непрямим методом (виміром параметрів стану середовища, визначення її 

складу і проведення розрахунку). 

Залежно від техніко-економічної доцільності густину контрольованих 

середовищ допускається розраховувати: вручну, за допомогою таблиць і 

графіків, із застосуванням обчислювальних машин і частково або повністю 

автоматизованих пристроїв. 

Густину газу в ідеально газовому стані визначають за відомими 

значеннями тиску P і температури Т за формулою 

R = 103 × M × p / (R × T) (14) 

За молярну масу М приймають масу одного кіломоля речовини в 

кілограмах. 

Молярну масу визначають за формулою 
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,  (15) 

де Аj - маса кілограм-атома j-го елемента, що входить до складу 

молекули; 

nj - кількість атомів j-го елемента молекули. 

Густина реального визначають з урахуванням чинника стисливості газу 

z за формулою 

 (16) 

Густина газу при стандартних умовах визначається при P = РC і Т = ТC 

тобто по співвідношенню 

  (17) 

Значення R, Pc, Tc наведені в розділі 4 ГОСТ 30319.0-96 [1] 

1.3. Методи вимірювання густини газів 

1.3.1. Гідростатичний метод вимірювання густини 

Гідростатичний метод заснований на вимірюванні перепаду тиску 

стовпа рідини на дросельному елементі при постійній висоті і визначенні 

густини. У гідростатичних густиномірів тиск стовпа речовини зазвичай 

вимірюють непрямим методом безперервної продувки через речовину 

інертного газу (повітря), тиск якого пропорційно тиску стовпа речовини 

(п’єзометричні густиноміри) [3]. 

Розрізняють такі основні види гідростатичних густиномірів: 

диференціальні та струменеві (з безпосереднім вимірюванням тиску стовпа 

рідини), швидкісні (з виміром стовпа рідини непрямим шляхом), а також 

пневмометричні (з безперервною продувкою газу). 
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Рис. 1.9. Гідростатичний метод 

До пневмометрії відносяться прилади, принцип дії яких заснований на 

вимірюванні тиску, необхідного для відриву бульбашок газу від краю трубки, 

вертикально зануреної в випробовувану рідину. В диференціальних 

густиномірами використовують дві U-подібні трубки з однаковим діаметром, 

в одну з яких подають газ, що досліджується, густотою ρ, а в другу - газ 

(контрольна) з відомою густотою ρк, одночасно створюють деяку різницю 

тисків. 
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Похибка густиномірів приблизно ± 0,2% При вимірюванні густини газів 

широко використовують струменеві густиноміри, принцип дії яких 

заснований на залежності між густиною газу і швидкістю його витікання з 

отвору. Похибка вимірювання струменевих густиномірів залежить від його 

конструкції і становить близько ± 1%. Більш надійні результати забезпечує 

двохколокольний густиномір, що представляє собою два одноколокольних 

пристрою в одному корпусі. 

Один дзвін призначений для роботи з повітрям, другий - з газом. Форма, 

вага і об'єм дзвонів однакові. Завдяки рівності розмірів дзвонів і часу витоку 

газу визначення відносної густини зводиться до вимірювання переміщення 

дзвінка. Переваги двоколокольного густиноміра полягають у спрощенні і 

прискоренні вимірювання, непотрібності вимірювати час і робити 

перерахунок на сухий стан, полегшуються перевірка і налаштування 

пристрою. 

 Застосування гідростатичного швидкісного густиноміра має ряд 

обмежень: 

- діапазон виміру в одній рідини невеликий; - різниця густини краплі і 

речовини не повинна перевищувати 0,05 г/см3, тому для дослідження групи 

різних рідин потрібно приготувати і випробувати багато контрольних рідин; 

- можуть зустрітися труднощі при пошуку речовини, яке задовольняло б 

наведені вище вимоги і було б досить близьким за густотою до досліджуваної 

речовини; 

- для зменшення конвекційних струмів необхідно суворе сталість 

температури. 

Швидкісний густиномір досить зручний для швидких систематичних 

визначень малих вимірювань густини (наприклад, в медицині при контролі 

параметрів крові). Виробники гідростатичних густиномірів: компанія 
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«Markbiz Nigeria» (Нігерія), фірма «Cole Mills Limited» (США), група компаній 

«Motormonitors . c. Jaroslaw Labich, Piotr Jukaszewski» (Польща). 

1.3.2. Пікнометричним метод визначення густини 

Для визначення густини газу з газопроводу, апаратуру або в іншої 

ємності відбирають безпосередньо в пікнометр методом сухої продувки. 

Допускається відбирати проби газу по ГОСТ 18917-82 [4] в двохвентильні 

пробовідбірники (контейнери) з урахуванням доповнень. При визначенні 

густини природного газу, що транспортується по газопроводах, особливе 

значення має наочність проби, яка забезпечує правильну точку відбору газу. 

Точка відбору повинна бути розташована на безперервно працюючому 

ділянці газопроводу перед діафрагмою, яка встановлюється для вимірювання 

витрати газу, на відстані більше 5-10 м від неї. Крапку відбору не обладнають 

на нитках газопроводу з нерівномірним пульсуючим двофазним потоком, на 

погано продуваються ділянках газопроводу, байпасних лініях. 

Крапку відбору обладнають відповідно до ГОСТ 18917-82 [4]. Пробу 

газу відбирають через штуцер на пробовідбірної лінії, забезпеченою вентилем 

тонкого регулювання. Пробовідбірні лінія повинна бути по можливості 

короткою, виготовленої зі сталевих, мідних або латунних трубок внутрішнім 

діаметром 2-4 мм[4]. 

При відборі проби температура газу в пробовідбірній лінії повинна бути 

не нижче температури газу в газопроводі. При необхідності лінію 

теплоізолюють або підігрівають. 

Пробу в пікнометр відбирають з пробовідбірної лінії, що з'єднує 

установку для заповнення пікнометра (рис. 10) з газопроводом. 
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Рис. 1.10. 

Склад: 

1 - трубка з гігроскопічної ватою; 

2 - гвинтовий затиск; 

3 - маностат; 

4, 5 - U-подібні трубки; 

6 - пікнометр; 

7 - склянка (лічильник бульбашок). 

Перед відбором проби пробовідбірні лінію продувають випробуваним 

газом через трійник, що з'єднує її з установкою для заповнення пікнометра з 

допомогою гумових або поліетиленових трубок. 
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Тиск в пробовідбірній лінії повинен перевищувати атмосферний 

приблизно на 10 кПа. 

Проби в контейнери відбирають способом сухої продувки під тиском, 

що відповідає тиску газу в місці відбору. Контейнери повинні бути 

випробувані на тиск, що перевищує робочий в 1,25 рази. Перед відбором проби 

газу в контейнер пробовідбірні лінію продувають газом протягом 1-2 хв. для 

видалення залишкового газу (повітря). 

Пробовідбірні лінію приєднують до вхідного вентиля контейнера, 

встановленого вертикально або горизонтально. 

При закритих вентилях контейнера відкривають вентиль пробовідбірної 

лінії і плавно відкривають вхідний вентиль контейнера, щоб контейнер 

заповнювався газом поступово. Коли тиск газу в контейнері і точці відбору 

проби вирівняється, плавно відкривають вихідний вентиль контейнера і 

продувають його газом так, щоб тиск в ньому підтримувалося на рівні повного 

тиску газу в газопроводі. У процесі відбору проби через контейнер необхідно 

пропустити газ в обсязі, в 10-15 разів перевищує місткість контейнера. Після 

закінчення продувки контейнера газом закривають його вихідний вентиль, 

потім - вхідний і вентиль на пробовідбірній лінії. Контейнер від'єднують від 

пробовідбірній лінії і перевіряють на герметичність зануренням його в воду . 

Контейнер транспортують в лабораторію, дотримуючись правил 

безпеки. Проби зберігають в опалювальному приміщенні. Перед відбором 

проби газу в пікнометр контейнер витримують в приміщенні лабораторії не 

менше 2 ч. Не допускається застосовувати витісняють рідини для перекладу 

газу з пробовідбірника в пікнометр. 

При кожному визначенні густини газу вимірюють масу осушеного газу 

і повітря в обсязі пікнометра при одних і тих же температурі і барометричному 

тиску. 
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При визначенні густини газу для легких газів вибирають пікнометр 

більшої місткості, для більш важких газів - пікнометр меншої місткості. 

Обробка результатів 

Густина газу при температурі 20 ° С і тиску 101,325 кПа, кг / м, 

обчислюють за формулою 

 (18) 

Результати окремих визначень густини газу обчислюють з точністю до 

0,0001 кг/м і округлюють до третього десяткового знака. 

За результат визначення приймають середнє арифметичне результатів 

двох визначень, допустиме розходження між якими не перевищує 0,004 до г/м. 

Перерахунок густоти газу при температурі 20 ° С і тиску 101,325 кПа, а 

також розрахунок відносної густоти газу при відповідних умовах наведені в 

додатку В. 

Точність методу 

Для результату визначень, отримані одним виконавцем в одній 

лабораторії, визнаються достовірними (з 95%-ною довірчою ймовірністю), 

якщо розбіжність між ними не перевищує 0,004 кг/м. 

Два результату випробування, отримані в двох різних лабораторіях, 

зізнаються достовірними (з 95%-ною довірчою ймовірністю), якщо 

розбіжність між ними не перевищує 0,005 кг/м. 

 Контроль похибки вимірювання. 

Контроль похибки вимірювання густини газу здійснюється за 

допомогою проб метану або азоту чистотою не менше 99,5 мольної частки,%. 

Випробування проводять в точній відповідності з викладеною 

методикою стандарту. 
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Показник похибки вимірювань визначають по різниці результатів 

вимірювань густоти проб метану або азоту, отриманих за методикою 

стандарту, і встановлених значень густина метану (= 0,6681 кг/м) або азоту (= 

1,1649 кг/м) чистотою не менше 99,5 мольної частки,%. 

Допустима похибка вимірювань ± 0,004 кг/м. 

1.3.3. Радіоізотопний метод вимірювання густини 

Радіоізотопний метод полягає у вимірюванні ослаблення проникаючої 

радіації при проходженні через досліджувану речовину і в подальшому 

розрахунку густини речовини[3]. При фотопоглинанні і комптонівське 

розсіювання розглядаються промені з енергією менше 1 МеВ. Радіоізотопний 

метод вимірювання густоти та прилади на його основі застосовують для 

безперервних вимірювань. 

Радіоізотопні густиноміри відносяться до безконтактним приладів 

(чутливий елемент не вводять в рухому вимірювальну середу), і їх доцільно 

застосовувати для вимірювання густина агресивних або дуже в'язких речовин, 

пульп і речовин, що знаходяться під високим тиском, або тих, що мають 

високу температуру в трубопроводах великого діаметру , але тільки в тих 

випадках, коли інші, розглянуті вище густиноміри, не застосовуються У 

радіоізотопних густиномірах використовують три види ядерного 

випромінювання: альфа, бета і гамма. Альфа-випромінювання має малу 

довжиною пробігу частинок, і тому використовується тільки в густиномірах 

для газів. 
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Рис. 1.11. 

Радіоізотопний вимірювач густини: 

1 – прилад для відображення; 

2 - вимірювальна іонізаційна камера; 

3 - контрольована середовище; 

4 - джерело випромінювання; 

5 - клин для ослаблення компенсаційного випромінювання; 

6 - компенсаційна камера; 

7 - опір; 

8 - підсилювач; 

9 - термометр для температурної компенсації; 

10 - обчислювальний блок температурної компенсації. 
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Бета і гамма-випромінювання застосовують в густиномірах для рідин і 

твердих тіл. Бета-випромінювання являє собою потік електронів або 

позитронів, що випускаються ядрами атомів і рухаються зі швидкістю, 

близькою до швидкості світла. Гамма-випромінювання - це електромагнітні 

коливання з дуже малою довжиною хвилі до 4 · 10-11 м. Гамма-промені 

характеризуються значно більшу проникаючу здатність у порівнянні з бета-

частинками. Проходження гамма-променів через речовину супроводжується 

послабленням їх інтенсивності (енергія випромінювання переходить в інші 

форми енергії). 

Вимірювання густоти речовини в трубопроводах і резервуарах за 

допомогою гамма-випромінювання можливо двома способами, описаними в 

роботах. Важливою перевагою цих густиномірів є можливість контролю 

густини речовини в важкодоступних місцях. Недоліком радіоізотопних 

густиномірів є залежність показань від фізичних властивостей досліджуваного 

речовини, що вимагає індивідуального градуювання пристрою для визначення 

виду речовини. 

1.3.4. Оптичний метод вимірювання густини 

Оптичний метод вимірювання густина нафтопродуктів полягає в 

захопленні світла рухомим середовищем (ефект Фізо-Френеля) або в розсіянні 

світла рухомими частинками (ефект Допплера) [5]. За різновиди реалізації 

методу виділяють поляриметричними, калометричний, нефелометричний і 

рефрактометричні густиноміри. Засоби, що реалізують даний метод, ділять на 

поляризатори, калориметри, нефелометрія і рефрактометри. Поляриметр - 

прилад, призначений для вимірювання кута обертання площини поляризації, 

викликаної оптичною активністю прозорих середовищ, розчинів і рідин. У 

широкому сенсі поляриметр - це прилад, що вимірює параметри поляризації 

частково поляризованого випромінювання (в цьому сенсі можуть 

вимірюватися параметри вектора Стокса, ступінь поляризації, параметри 
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еліпса поляризації частково поляризованого випромінювання); застосовується 

для вивчення структури і властивостей речовини; має прикладне застосування 

в лабораторіях харчової, хімічної та інших галузях науки і виробництва для 

визначення концентрації розчинів оптично активних речовин, таких як: цукор, 

глюкоза, білок - по куту обертання площини поляризації. 

Також він дозволяє спостерігати і вимірювати залишкові напруги в склі. 

За особливостями конструкції розрізняють наступні поляриметри: призма 

Аренса, призма Волластона, призма Глана - Фуко, призма Тейлора і призма 

Ніколя. Калориметр - прилад для вимірювання кількості теплоти, що 

виділяється або поглинається в будь-якому фізичному, хімічному або 

біологічному процесі. Сучасні калориметри працюють в діапазоні температур 

від 0,1 до 35000 C і дозволяють вимірювати кількість теплоти з точністю до 

0,01 - 10%. Пристрій калориметр дуже різноманітний і визначається 

характером і тривалістю процесу, що вивчається, областю температур, при 

яких проводять вимірювання, кількістю вимірюваної теплоти і необхідною 

точністю. Калориметри по особливості конструкції розрізняють рідинні, 

масивні, одинарні, подвійні (диференціальні). 

Нефелометр - оптичний прилад, призначений для вимірювання ступеня 

каламутності рідин і газів за інтенсивністю розсіювання ними світла. Дія 

нефелометра засноване на зіставленні інтенсивності двох світлових потоків: 

одного - від розсіювання суспензії, іншого - від еталону (наприклад, каламутне 

скло). Нефелометрія ділять на мутноміри, димоміри. Вони застосовуються при 

дослідженні дисперсних систем [7]. Рефрактометр - прилад, що вимірює 

показник заломлення світла в середовищі . Існує велика кількість типів 

рефрактометрів, що мають різну конструкцію і технічні дані. Вони призначені 

для вирішення різних науково-дослідних і виробничо-технологічних задач. 

Рефрактометри бувають портативні, лабораторні, промислові. 
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1.3.5. Ультразвуковий метод вимірювання густини 

Ультразвуковий метод вимірювання густини заснований на вимірюванні 

швидкості потоку речовини або газу з використанням ультразвуку [6]. Звукові 

коливання високої частоти (20 кГц та більше), створювані електроакустичним 

вібратором проходять через середовище і реєструються приймачем, який 

розташований від випромінювача на відстані D. Застосування ультразвуку для 

вимірювання густини речовини є новим і перспективним напрямком розвитку 

густиномірів. Ультразвуковий (акустичний) метод вимірювання густоти 

речовини і прилади на його основі використовують зазвичай для безперервних 

вимірювань. Акустичні густиноміри по різновиди реалізації методу ділять на 

імпедансні, швидкісні і імпедансношвидкісні густиноміри. Принцип роботи 

даних приладів описаний в роботах [6]. Акустичні густиноміри представляють 

собою засоби вимірювання, в яких вихідний сигнал вимірювальної інформації 

залежить від акустичних властивостей аналізованого речовини. 

Серед цих густиномірів можна відзначити такі різновиди. Тимчасово-

імпульсний густиномір заснований на вимірюванні зміни часу поширення УЗ-

коливань в контрольованому середовищі в залежності від зміни його густоти. 

Принцип роботи фазового густиноміра полягає в вимірі фази УЗ-коливань 

(безперервних або амплітудно-модульований сигнал), які пройшли через 

середовище. Інтерферометричний густиномір побудований на вимірюванні 

довжини хвилі УЗ-коливань по акустичному резонансу стовпа середовища 

заданої висоти, коли в ньому укладається ціле число півхвиль. Резонансний 

густиномір характеризується тим, що в шарі середовища між двома 

плоскопаралельними поверхнями, одна з яких межує з випромінювачем, 

пов'язаним з широкосмуговим електричним генератором, а інша є відбивачем, 

створюється стояча хвиля. 

У густиномірах з акустичним фільтром використаний ефект зміни 

спектра УЗ-імпульсу при поширенні його в контрольованій рідини через 
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розташований в ній твердий шар. В автоциркуляційному густиномірі 

визначають величину, зворотну часу поширення УЗ-коливань в середовищі. 

Цією величиною є частота автоциркуляції в електроакустичної замкнутої 

системи. Густиномір зі швидкісною реакцією хвилеводу заснований на 

використанні ефекту зміни швидкості поширення коливання уздовж твердого 

шару від густини рідини, яка стикається з цим шаром. Твердим шаром 

зазвичай служить стінка трубопроводу або резервуара з контрольованим 

середовищем. 

Імпедансними густиномірами вимірюють густину однорідних твердих і 

газоподібних речовин, бінарних розчинів і сумішей рідин або газів [8]. 

Застосування цих густиномірів передбачає, що відома залежність між опором 

і густина речовини. Одна зі схем імпедансного густиноміра заснована на 

визначенні еквівалентного опору випромінювання п'єзоелемента з відомою 

площею. Якщо контакт із середовищем не допускається, приймач 

розташовують на проміжному звукопроводі, через який УЗ-коливання 

випромінювача передаються середовищі і приймача. Однією з різновидів 

імпедансних густиномірів є диференційний густиномір, в якому вимірюється 

різниця акустичних тисків, що утворюються ідентичними випромінювачами в 

контрольованому середовищі і допоміжної середовищі з відомим опором. 

Густиномір з імпедансною реакцією хвилеводу заснований на 

експонентному згасанні УЗ-хвилі Лемба в твердому шарі, що контактує з 

контрольованим середовищем. Значного розвиток отримали УЗ - густиноміри, 

засновані на поглинанні звукової енергії і на швидкості поширення звуку. З 

розглянутих імпедансних густиномірів найбільшою чутливістю володіють 

прилади з проміжним шаром і імпедансною реакцією хвилеводу. 

Імпедансношвидкісні густиноміри, в яких поєднуються описані вище 

види імпедансних і швидкісних способів вимірювання, є перспективними 

завдяки можливості застосування для широкої номенклатури різних речовин і 
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безконтактність вимірювання. Залежно від схеми і конструкції УЗ - 

густиномірів їх приведена похибка коливається від ± 1,5 до ± 3%. Широкому 

поширенню акустичних густиномірів сприяють такі переваги: висока 

чутливість; можливість їх застосування для вимірювання густини і 

забруднених і агресивних середовищ; безінертність і безконтактність 

вимірювання; відсутність рухомих частин в потоці; відсутність втрат тиску в 

трубопроводах і ін. Ультразвуковий метод вимірювання густоти має незначні 

недоліки, пов'язані з необхідністю перед виміром густоти скачування повітря 

з пульп, оскільки повітряні бульбашки значно впливають на поглинання 

ультразвуку; з вартістю УЗ - густиномірів. 

1.3.6. Визначення густини суміші газів при стандартних умовах 

щодо компонентного складу. 

Компонентний склад суміші газів визначається в об'ємних частках за 

формулою 

  (19) 

або в молярних долях за формулою 

  (20) 

Кіломоль (кілограм-молекула) - кількість речовини в кілограмах, рівне 

молярній масі цієї речовини, тому число молей i-го компонента газової суміші 

визначається за формулою 

  (21) 

Відповідно до ІСО 6976 [3] об'ємна ri, і молярна хi частки зв'язані 

наступними співвідношеннями: 

  (22) 
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  (23) 

З рівнянь (22) і (23) виводяться наступні умови: 

  (24) 

  (25) 

Відповідно до ІСО 6976 [3] густина природного газу при стандартних 

умовах обчислюють за формулою 

r c = r c.и /zc  (26) 

де 

  (27) 

  (28) 

При утриманні в природному газі вуглеводневих сполук типу СkН2 k + 2 

формули (27) і (28) можна представити в наступному вигляді: 

 (29) 

  (30) 

де ki - кількість атомів вуглецю в i-м вуглеводневому компоненті (СkН2 k + 2) 

природного газу. 

Похибки визначення густоти природного газу і фактора стисливості при 

стандартних умовах обчислюють за формулами: 
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 (31) 

 (32) 

  (33) 

де d xi, dxa і δxy - похибки визначення молярних часток, відповідно, i-го 

компонента природного газу, а також азоту і діоксину вуглецю, як 

компонентів природного газу; 

d е = 0,05% - похибка експериментального визначення фактора стисливості. 

Визначення густини природного газу при робочих умовах (р і Т). 

Густину природного газу визначають за формулою (7). 

Коефіцієнт стисливості природного газу, що входить в формулу (17), 

повинен визначатися по ГОСТ 30319.2-2015 [14]. 

При цьому фактор стисливості при стандартних умовах допускається 

визначати за формулою (18) при відомому компонентний склад або за 

формулою (24) при відомих густині природного газу при стандартних умовах 

і змісті в ньому азоту і діоксиду вуглецю, тобто за формулою 

  (34) 

Похибка визначення фактора стисливості природного газу при 

стандартних умовах за формулою (32) буде дорівнює 

  (35) 

Допускається застосовувати будь-які інші методики і формули 

розрахунку фактора і коефіцієнта стисливості при робочих умовах, проте 
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похибка цих методик і формул повинна визначатися в зіставленні з методами, 

зазначеними в ГОСТ 30319.2-2015 [14]. 

Зокрема, для розрахунку коефіцієнта стисливості допускається 

використовувати наступне рівняння 

К = К0 + p(К1 + К2/Т + К3 rc + К4xa + К5xy)  (36) 

При незначних змінах параметрів р, Т, rc, xa і xу похибка розрахунку 

коефіцієнта стисливості з цього рівняння може бути невеликою, наприклад: 

0,1 £ p [МПа] £ 1,2 К0 = 1,00185 

273,15 £ Т [ K] £ 303,15 К1 = 0,0523625 

0,66 £ r c [кг/м3] £ 0,70 К2 = -20,5799 

0 £ xa [мол. %] £ 2,0 К3 = 0 

0 £ xy [мол. %] £ 0,5 К4 = 0 

d k £ 0,11 %  К5 = -0,244369 

Для сумішей, відмінних за складом від природного газу, розрахунок 

фактора стисливості з достовірною похибкою представляє велику складність і 

часом вимагає розробки спеціальної методики. 
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2. Аналітичній розділ 

2.1. Розрахунки густини газу ультразвуковим методом 

Методика призначена для проведення поточного контролю значень 

густини природного газу в стандартних умовах, що вносяться в коректор 

об’єму газу [6]. 

Методика дозволяє за значенням швидкості звуку, що вимірюється 

ультразвуковим лічильником, визначати густину газу с похибкою не більше 

0,5% при наступних експлуатаційних умовах і фізичних властивостях газу: 

абсолютний тиск газу в місці вимірювання швидкості звуку – від 0,095 

до 0,105 МПа; 

термодинамічна температура - від 253,15 до 323,15 К; 

густина газу у стандартних умовах – від 0,67 до 0,80 кг/м3; 

молярна доля азоту в суміші – (x ± 0,005) 

основний варіант – x = 0,01 

Визначення швидкості звуку 

Швидкість звуку застосовується при визначенні поправкового 

множника свідчень вібраційних густиномірів. Швидкість звуку залежить від 

параметрів стану газу (тиску і температури), а в разі суміші газів і від складу 

суміші. Швидкість звуку для чистих газів необхідно визначати по ГСССД 95, 

ГСССД 96 та інших матеріалів, рекомендованим ГСССД. Швидкість звуку 

природного газу розраховують за формулою 

,  (1) 

де u - показник адіабати; 

К - коефіцієнт стисливості, який визначається за методами NX19 мод. 

або GERG-91 (див. ГОСТ 30319.2-2015 [14]); 
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Pc - густина природного газу при стандартних умовах (p c = 0,101325 МПа 

і Tk = 293,15 К. 

Формула (34) отримана з рівнянь термодинаміки для швидкості звуку і 

показника адіабати [2]. 

Похибка визначення швидкості звуку за формулою (34) в діапазоні 

температур 240-360 К і тиску до 10 МПа не перевищує 1,5% в порівнянні з 

значеннями, розрахованими за рівнянням стану (ГОСТ 30319.3-2015 [15]). З 

урахуванням похибки вимірюваних параметрів похибка розрахунку швидкості 

звуку обчислюють за формулою 

,  (2) 

де d = 1,5 %. 

Похибка розрахунку швиlкості звуку, пов’язана с похибкою виміряних 

параметрів ( dи.д), визначають з виразу 

де dТ, dр, d rс, d xa і dxy - похибки вимірюваних параметрів, відповідно, 

температури, тиску, густоти природного газу при стандартних умовах, вмісту 

азоту і діоксиду вуглецю в ньому. 

Коефіцієнти К T, Kp, К rc, Кxa і Кxу в залежності від методу, який 

використовується для розрахунку коефіцієнта стисливості К, визначаються за 

такими виразами (см. Формули (87) - (91) або (92) - (96) ГОСТ 30319.3-2015 

[15]) : 

- при розрахунку за методом NX19 мод. 

 (3) 

 (4) 

, (5) 



 
 

 
 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

58 
МД.ПМ04.00 ПЗ 

 

, (6) 

, (7) 

, (8) 

- при розрахунку K методом GERG-91 [1]. 

, (9) 

, (10) 

, (11) 

, (12) 

. (13) 

Відповідно до ГОСТ 30319.1-2015 [16] швидкість звуку в природному 

газі вираховують по формулі [1]. 

5,0

c

TK
591,18u 
















 

 (14) 

де κ – показник адіабати газу; 

К – коефіцієнт стискування газу, розрахований по методиці GERG-91 

ГОСТ 30319.2-2015 [14]; 

ρс – густина природного газу при стандартних умовах. 

З формули отримують значення густини газу в залежності від швидкості 

звуку в природному газі: 

2с
u

TK6,345 
    (15) 
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При заданих вище умовах коефіцієнт стискання, розрахований по 

методиці GERG-91, може бути апроксимований в залежності від температури 

наступним виразом: 

T0000263,09922,0Kr   (16) 

Різниця між значенням коефіцієнта стискання, розрахованого по (16), від 

значення, розрахованого по методиці GERG-91 при умовах, вказаних в п 1, не 

перевищує ± 0,03%. 

Відповідно до ГОСТ 30319.1-2015 [16] показник адіабати розраховують 

по удосконаленій формулі Кобзи: 
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 (17) 

або 

2c1 A208,0A  
 (18) 

Аналіз формули показує, що при Р/Т = ≤ 0,00042 (значення А2 ≤ 

0,000015), κ зміниться не більше, ніж на ± 0,002 % і ним в подальшому можна 

знехтувати. 

Розв’язуючи рівняння (15) і (18), отримаємо залежність густини газу в 

стандартних умовах від швидкості звуку, температури та молярної долі азоту 

(варіант Б): 
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1337,0
T0141,0T61,533

u

T0023,01x074,0)T00025,01(

2

2

a
с





   (19) 

Якщо при розрахунку густини прийняти середнє значення xa, = (0,01 ± 

0,005) постійним (варіант А), то додаткова похибка при розрахунку густини 

газу буде складати не більше ± 0,07 %. В цьому випадку формула для 

розрахунку густини газу буде мати вигляд: 

1336,0
T014,0T534

u

T000248,01

2

2с





   (20) 

Результати розрахунку густини газу в стандартних умовах по формулі 

(20) наведені в таблиці. 

Таблиця 2.1. Розрахунок густини газу в стандартних умовах по формулі 

(20). 

T, К xa 
Густина газу, ρ, кг/м3 

u = 380 м/с u = 420 м/с u = 460 м/с 

240 

0.008 0.7502 0.6262 0.5300 

0.010 0.7504 0.6264 0.5301 

0.012 0.7506 0.6265 0.5302 

260 

0.008 0.8018 0.6703 0.5678 

0.010 0.8020 0.6704 0.5680 

0.012 0.8022 0.6706 0.5681 

280 

0.008 0.8518 0.7131 0.6048 

0.010 0.8520 0.7133 0.6049 

0.012 0.8522 0.7135 0.6051 

300 

0.008 0.9003 0.7548 0.6408 

0.010 0.9005 0.7550 0.6410 

0.012 0.9008 0.7552 0.6412 

320 

0.008 0.9474 0.7954 0.6760 

0.010 0.9476 0.7956 0.6762 

0.012 0.9479 0.7958 0.6764 

 

На рис. 12 наведена залежність густини газу від швидкості звуку і 

температури, розрахована по формулі (20). 
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Рис. 2.1. 

На графіку вказано чим більша температура тим більша густина та із 

збільшенням проходженням звуку через даний газ стає менша його густина . 

Межі відносної похибки густини газу в стандартних умовах по даному 

алгоритму розраховують по формулі: 

  5,02

K

2

xa

2

ид

2

мс    (21) 

де δм - межі допустимої відносної похибки методу розрахунку густини газу; 

δид - межі допустимої відносної похибки розрахунку густини газу, що 

обумовлені похибкою вихідних даних; 
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δxa – додаткова відносна похибка, обумовлена використанням 

постійного значення молярної долі азоту в суміші газу xa = 0,01 в діапазоні 

зміни від 0,005 до 0,015; згідно з додатком Б δxa = ± 0,07 %; 

δK - додаткова відносна похибка, обумовлена використанням залежності 

коефіцієнта стискування K від температури; згідно з додатком А δК = ± 0,03 %; 

Методична похибка розрахунку швидкості звуку по формулі (21) згідно 

з ГОСТ 30319.1-2015 [16] в діапазоні температур 240 – 360 К і тиску до 10 МПа 

не перевищує ± 1,5 % у порівнянні із значеннями, розрахованими згідно 

рівняння стану по ГОСТ 30319.3-2015 [15]. 

Нелінійність залежності показника адіабати від параметрів стану потоку 

газу, яка призводить до виникнення методичної похибки, в зазвичай з 

відношення (Р/Т). Враховуючи, що це відношення в умовах даного алгоритму 

більш ніж в 100 раз менше відношення, при якому розрахована методична 

похибка δм =± 1,5 %, приймаємо похибку методу розрахунку густини газу по 

швидкості звуку рівній ± 0,3 % 

Межі допустимої відносної похибки розрахунку густини газу, 

обумовлені похибкою вихідних даних, розраховуються згідно формули: 
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  (22) 

Після диференціювання залежності (22) і відповідних перетворень 

отримується формула для розрахунку відносної похибки δид: 
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  (23) 

де δu и δT - допустима відносна похибка вимірювання швидкості звуку та 

температури газу. 
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Рис. 2.2. 

На рис. 13 наведена залежність похибки розрахунку густини газу, які 

обумовлені неточністю вихідних даних від швидкості звуку і температури, що 

розраховані згідно формули (23) при наступних умовах: 

- похибка вимірювання температури газу не повинна перевищувати 

± 0,15 %; 

- похибка вимірювання швидкості звуку, що виміряна ультразвуковими 

лічильниками газу, не повинна перевищувати ± 0,15 %. 

При найгірших для розрахунку значеннях аргументів (u = 460 м/с і 

Т = 240о С) межі допустимої відносної похибки розрахунку густини газу, 

обумовлені похибкою вихідних даних, не перевищують ± 0,31 %. 

Якщо прийняти u = T = 0,1 %, то max (δид) = 0,21 %. 
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Приклад розрахунку похибки розрахунку по формулі (21) густини газу 

в стандартних умовах : 

  %44,0)03,007,031,030,0( 22225,02
K

2
xa

2
ид

2
мс     

Якщо прийняти δид = 0,21 %, то δρс = 0,37 %. 

Межі допустимої відносної похибки розрахунку густини газу в 

стандартних умовах , розраховані по формулі (23), не перевищують ± 0,5 %. 

2.2. Розрахунки густиноміра вібраційного 

Формули для частоти і амплітуди автоколивань циліндричного 

резонатора в газі: 

 (24) 

 (25) 

Де  (26) 

Градуювальні характеристики вібраційних густиномірів враховують 

вплив ряду факторів на частоту автоколивань резонаторів. Оскільки основним 

параметром, що підлягають вимірюванню, є густина газу, то доцільно 

спростити ці співвідношення, відкинувши фактори, що враховують зміну умов 

вимірювання (швидкість середовища, розтягують зусилля, що діють на 

резонатор). Дія ж цих факторів зручно розглянути окремо, оцінюючи значення 

додаткових похибок. Запишемо спрощений вираз градуювальної 

характеристики в загальному вигляді, придатному для опису статики 

вібраційного густиноміра. 
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Оскільки більш точним і швидким є режим вимірювання не частоти, а 

періоду коливань резонатора, то запишемо градуювальну характеристику 

щодо періоду Т коливань 

 (27) 

Вхідні в цей вираз початковий період Те коливань і постійна а0 

резонатора визначаються з нижченаведених виразів. 

Для циліндричного резонатора погружного типу з двостороннім 

контактом 

 (28) 

де l - довжина твірної циліндра; а1 - коефіцієнт, що залежить від умов 

закріплення торців циліндра і визначається співвідношенням (26). 

kT = h0/a і kl = l/a - відносна товщина і довжина циліндричної оболонки; 

mпр - розподілена "приєднана маса" газу , що захоплюється резонатором в рух. 

Статична характеристика вібраційного густиноміра з циліндричним 

оболонкові резонатором може бути записана в загальноприйнятому вигляді, 

якщо висловити "приєднану масу" рідини через відносну товщину 

"приєднаного шару" зовні К + ρ і всередині К-ρ резонатора. 

mпр = ρ а (К + ρ - К-ρ), (29) 

де ρ- густина середовища, що контактує з обома поверхнями резонатора; 

а - радіус серединної поверхні циліндра резонатора. Відносна товщина 

"приєднаного шару" газу визначається нижченаведених виразом: 

Остаточний вигляд статичної характеристики густиноміра 

представляється формулою 

 (30) 

в якій  початкова частота коливань резонатора. 
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 - постійна резонатора. 

Градуювальна характеристика густиноміра може бути побудована 

розрахунковим шляхом, якщо відомі точні значення початкового періоду 

коливань. T0 постійної а0 резонатора. Однак визначення зазначених параметрів 

з високою точністю розрахунковим шляхом не представляється можливим, 

оскільки ми не володіємо достовірними відомостями щодо модуля - пружності 

Е, густин матеріалу ρ0 і геометричних розмірах резонатора. Так, товщина 

стінки резонатора не залишається постійною по довжині після виготовлення, 

складання і зварювання. Конкретне значення початкового періоду Те багато в 

чому визначається коефіцієнтом а1 залежать від умов закріплення резонатора 

в підставах. На практиці не представляється можливим забезпечити ідеальні 

умови закріплення, які приймалися при розрахунку, крім того, вони можуть 

відрізнятися навіть усередині партії резонаторів одного типу. 

Точні значення параметрів T0 а1 для вже виготовленого резонатора 

знаходять експериментально шляхом спільного рішення системи рівнянь виду 

(26) з використанням результатів вимірювання періодів коливань T1 і Т2 при 

двох фіксованих значеннях густини p1 і ρ2 газів і однієї і тієї ж температурі: 

 (31) 

Аналітична та графічна форми градуювальних характеристик 

вібраційних густиноміра свідчать про їх суттєву не лінійність в широкому 

інтервалі контрольованих густин. Разом з тим в більшості випадків 

практичного використання густиноміра потрібно вимірювати малі відхилення 

густин від деякого початкового значення. Реальна градуювальна 

характеристика може бути лінеаризована деякою номінальною 

характеристикою, обраній з умови мінімуму виникає похибки лінійності. 

Градуювальна характеристика, представлена формулою (31), відповідає 

ізотермічному режиму роботи вібраційних густиномірів, однак при відхиленні 

температури вимірюваного середовища від деякого початкового значення 
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виникає суттєва похибка вимірювання, що є наслідком температурних змін 

фізичних властивостей і розмірів резонаторів. Будемо вважати, що ці зміни 

відповідають наступним рівностям 

 (32) 

 (33) 

в яких Е (Θ0), ρ0 (Θо), l (Θо) - модуль пружності, густина матеріалу і 

лінійний розмір резонатора при початковій температурі ΘО (зазвичай ΘО = 

20° С); ρ (ΘО) - густина контрольованого середовища при початковій 

температурі; АЕ і аl - коефіцієнти термопружності і лінійного розширення 

матеріалу резонатора; аV - коефіцієнт об'ємного розширення контрольованого 

газу. 

Підставивши ці співвідношення в формулу (26), отримаємо вираз 

градуювальної характеристики вібраційних густиномірів, що зв'язує їх 

вихідний сигнал як з густиною, так і з температурою вимірюваного 

середовища: 

 (34) 

Температурна похибка. 

Зміни температури контрольованого середовища призводять до 

найбільш істотних погрішностей вимірювання густин вібраційними 

густиномірами. Так, наприклад, у перетворювачів, резонатори яких 

виготовлені з нержавіючої сталі Х18Н10Т, чутливість до температури може 

навіть перевищувати чутливість до основного контрольованим параметром - 

густини. Тому температурна корекція показань вібраційних густиномірів є 

обов'язковою умовою їх роботи. Температурна похибка (температурна 
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поправка до показань) залежить від режиму роботи густиноміра і визначається 

наступними рівностями: 

- в режимі вимірювання наведеної густини газу 

 (35) 

- в режимі вимірювання дійсної густини газів 

 (36) 

де ρ (Θ0) - значення контрольованої густин газу, приведеної до 

початкової температурі ΘО; ρ (Θ) - дійсне значення густин при даній 

температурі Θ; а0 - постійна резонатора, відповідна початковій температурі 

ΘО; АЕ - коефіцієнт термопружності; аl - коефіцієнт лінійного розширення; 

аV - коефіцієнт об'ємного розширення контрольованої рідини. 

Найбільш поширеним способом усунення температурної похибки 

вимірювання, який широко використовується в вітчизняних та зарубіжних 

вібраційних густиномірах, є спосіб термокомпенсування, заснований на 

вирахуванні з загального вихідного сигналу перетворювача деякої його 

частини, що припадає на температурну складову. У найпростішому випадку 

таке віднімання проводиться в аналоговій формі з використанням сигналу 

ланцюга містить терморезистор як чутливий елемент. При цьому вихідний 

сигнал резонатора, що сприймає густина контрольованого середовища, 

повинен бути також перетворений в амплітудну форму. Як 

термоперетворювачів застосовують терморезистор (металеві або 

напівпровідникові), що приводяться в тепловий контакт з контрольованим 

середовищем. 

Істотним недоліком густиноміра з аналоговою формою подання 

вихідного сигналу є їх порівняно низька точність, обумовлена метрологічною 

недосконалістю амплітудних перетворювачів. Значного збільшення точності 

можна досягти використанням ланцюгів вирахування частотних сигналів, 
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коли температура середовища попередньо перетвориться в частоту 

проходження імпульсів. 

Фактори що впливають на «приєднану масу» . 

Занурювані первинні вимірювальні перетворювачі, як правило, 

монтують в різного роду технологічних апаратах або резервуарах, які 

оточують резонатор своїми стінками. В цьому випадку дуже важливим є 

питання про вплив ступеня віддаленості стінок резервуара на параметри 

коливається резонатора. Відносна товщина "приєднаного шару" залежить від 

геометричних параметрів резервуара, в якому знаходиться резонатор. 

Експериментальне значення "приєднаної маси" газу можна визначити по 

відносній товщині "приєднаного шару" (за коефіцієнтом Кр): 

mпр = ρ а Кρ (37) 

де ρ - густина контрольованої рідини; а - радіус серединної поверхні 

циліндра. 

Дійсне значення коефіцієнта Кр визначається за результатами 

експериментальних вимірювань частот автоколивань ƒ1 і ƒ2 резонатора в двох 

рідинах з різною густиною ρ1 і ρ2 при одній і тій же температурі (наприклад, 

ΘО = 20 ° С): 

 (38) 

Графіки зображені на рис. 14 і 15 характеризують вплив відносного 

видалення к6 бічних стінок резервуара на відносну товщину "приєднаного 

шару" рідини Кр. Розрахунки зроблені за умови, що відносна віддаленість 

фронтальної стінки кф від поверхні резонаторів становить не менше десяти 

визначальних розмірів. 
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Рис. 2.3. 

 

Рис. 2.4. 

Значення відносних видалення бічних кб і фронтальної кф стінок 

резервуара від резонаторів вибиралися рівними: 

кб = k1 = k3; k1 = h1 / l; k3 = r1 / a (39) 
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На розрахункові характеристики (рис. 14 і 15) нанесені лінії 1, 2 

ілюструють результати експериментальних вимірювань параметра Кр при 

різних відносних віддаленнях резонаторів від бічних стінок резервуара. Аналіз 

розрахункових кривих свідчить про те, що бічні стінки резервуара, в який 

занурений резонатор, перестають впливати на режим його роботи, якщо він 

віддалений від них на відстань не менше п'яти визначених розмірів. Крім того, 

з порівняння розрахункових і експериментальних залежностей можна зробити 

висновок про те, що починаючи з певних відносно віддалених бічних стінок 

від резонаторів розрахункові значення відносної товщини "приєднаного шару" 

рідини перевищують їх дійсні значення. Ця обставина дозволила припустити, 

що швидкість обуреного руху газу в бічних напрямках стає рівною нулю на 

відстанях, значно менших п'яти визначають розмірів резонаторів. Ці відстані 

можна знайти з умови рівності розрахункових і експериментальних значень 

Кр. 

Так, зокрема, встановлено, що при розрахунках на ЕОМ відносної 

товщини "приєднаного шару" газу параметри кб слід приймати рівними 0,3 для 

циліндричного резонаторів. При цьому відносна товщина "приєднаного шару" 

рідини для резонаторів знаходиться в межах 0,2-0,22. Вплив відносної 

віддаленості кф фронтальної стінки обмежує резервуара від поверхні 

резонаторів проілюстровано графіками, куди нанесені також результати 

експерименту. Розрахунки показують, що фронтальна стіна перестає чинити 

будь-який вплив на резонатор, якщо він віддалений від неї на відстань близько 

двох визначальних розмірів. Експериментальні ж дані свідчать про те, що 

резонатори можна наближати до стінок резервуара на більш близькі відстані. 

Результати розрахунків свідчать про нехтування малих змін коефіцієнтів 

Кр для газу при варіюванні параметра β в досить широких межах. Таким 

чином, можна практично розрахувати значення "приєднаних мас" рідин для 
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тих, хто вагається в них механічних резонаторів, вважаючи все рідини 

нестисливими (β = 0). Це значно полегшує процедуру розрахунків. 

2.3. Аналізи параметричних залежностей 

Цікавим є проаналізувати ступінь впливу відхилень конструктивних 

параметрів резонаторів від їх оптимальних значень на абсолютну похибка 

вимірювання густин. Така оцінка дозволяє сформулювати вимоги до якості 

виготовлення механічних резонаторів і встановити допуски на відхилення 

розмірів окремих деталей. 

 

Рис. 2.5. 

Вплив на похибки густиноміра відхилень від номінальних 

значень визначального розміру (лінія 1), товщини стінки (лінія 2) 

і довжини (лінія 3) резонатора. 

На рис. 16 наведено графіки розрахункових залежностей абсолютної 

похибки Δ п.п вимірювання густин вібраційного густиноміра з циліндричним 

резонатором від зміни в до раз від оптимального значення одного з 

конструктивних параметрів (визначального розміру а, довжини l і товщини 

стінки h0 резонатора) при фіксованих оптимальних значеннях інших 

параметрів. 
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Вид графіків вказує на необхідність відповідального підходу до вибору 

конструктивних параметрів і виготовлення окремих елементів механічних 

резонаторів. 

  (40) 

У таблицях наведені числові значення залежно абсолютної похибки від 

товщини стінки резонатора (таблиця 2.2.), що визначає розміру (таблиця 2.3.) 

і довжини резонатора (таблиця 2.4.). 

Таблиця 2.2. Залежність абсолютної похибки від товщини стінки 

резонатора 

Товщина стінки резонатора h0, мм Абсолютна похибка ΔП.П, кг/м3 

0,3 1,172 

0,5 1,343 

1,0 1,791 

1,5 2,250 

2,0 2,714 

2,5 3,183 

3,0 3,656 
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Рис 2.6. 

Залежність абсолютної похибки від товщини стінки резонатора 

Таблиця 2.3. Залежність абсолютної похибки от визначеного розміру 

резонатора 

Визначальний розмір а, мм Абсолютна похибка ΔП.П, кг/м3 

5,0 48,606 

10,0 7,822 

15,0 2,862 

20,0 1,431 

25,0 0,844 

30,0 0,553 

35,0 0,389 

40,0 0,288 

45,0 0,221 

50,0 0,176 

55,0 0,143 

60,0 0,119 



 
 

 
 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

75 
МД.ПМ04.00 ПЗ 

 

 

Рис 2.7. 

Залежність абсолютної похибки від визначального розміру резонатора 

Таблиця 2.4. Залежність абсолютної похибки від довжини резонатора 

Довжини резонатора l, мм Абсолютна похибка ΔП.П, кг/м3 

10 1,904 

50 1,408 

100 1,431 

150 1,468 

200 1,493 

250 1,506 
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300 1,511 

350 1,514 

400 1,516 

 

Рис 2.8. 

Залежність частоти коливань циліндричного резонатора від густини 

матеріалу, з якого він виготовлений. 
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Таблиця 2.5. Залежність частоти коливань циліндричного резонатора від 

густини матеріалу, з якого він виготовлений. 

Густина марки матеріала 

резонатора ρ, кг/м3 

Частота коливань f, Гц 

4500 2658 

5000 2618 

5500 2580 

6000 2543 

6500 2508 

7000 2474 

7500 2442 

8000 2411 

8500 2381 

 

2.4. Методика розрахунку вібраційних густиномірів з 

циліндричними резонаторами 

Нижче наведена методика розрахунку вібраційних густиномірів газу, з 

використанням циліндричних резонаторів. Методика дозволяє виключити 

додаткові датчики температури та тиску, подавати контрольоване середовище 

тільки у внутрішню порожнину двох циліндричних резонаторів датчика 

густини, виключити демпфірування коливань у зазорах систем збудження 

коливань циліндрів. 

2.4.1. Специфіка вібраційних густиномірів з циліндричними 

резонаторами 

Суттєвий вплив на покази віброчастотних густиномірів надає тиск та 

швидкість течії середовища через датчик. Тому всі віброчастотні густиноміри, 
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які серійно виробляються, мають датчики температури, що встановлені в 

місцях підводу та виводу з резонатора газу, а деякі і датчиком тиску [22]. 

Віброчастотні густиноміри з циліндричним резонатором відрізняються 

високою чутливістю, тому використовуються як для виміру густини газів та 

газових сумішей. Ці густиноміри мають додатковим датчиком температури у 

вигляді термопари або термометра опору, а компенсація впливу тиску 

здійснюється шляхом подачі вимірювальним середовищем, як із зовнішньої 

сторони, так і зі сторони внутрішньої поверхні циліндру [23]. Таким методом 

побудови віброчастотних густиномірів виникають дві проблеми, що 

обмежують середовище використання метода в цілому. Перша полягає в 

інерційності температурної корекції пов’язаною з постійною часу датчика 

температури.  Друга в демпфіруванні коливань циліндра в зазорах системи 

збудження коливань, що знижує добротність резонатора, а відповідно точність 

виміру густини газу. 

Вирішенням проблеми є спосіб виміру густини, що передбачає 

диференціальне включення двох механічних резонаторів з низькою 

чутливістю вимірювальної густоти газу та близькою чутливістю до 

температури та тиску [24]. 

Вібраційні густиноміри, що побудовані на принципі диференційного 

метода, не потребують додаткових датчиків температури та тиску, практично 

інваріантні до зміни вказаних параметрів. Однак методика розрахунку 

конструктивних параметрів віброчастотних густиномірів на основі 

циліндричних резонаторів до сьогодення не була розроблена. 

2.4.2. Визначення умов інваріантності до коливань температури 

середовища, що контролюються 

Співвідношення для функції вимірювального перетворення густини газу 

в розгорнуту частоту циліндричних резонаторів диференційного датчика. 
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 (41) 

де  

fД – вихідний частотний сигнал диференційного датчика; 

f1, f2 – частоти коливання резонаторів в газі; 

L1, L2 – довжини циліндрів; 

a1, a2 - внутрішні радіуси перетину циліндрів; 

h1, h2 – товщина стінок циліндрів; 

GA = EA × h1
3 / 12 × (1 – μ2), GB = EB × h2

3 / 12 × (1 – μ2) – циліндричні 

жорсткість резонаторів; 

EА, EВ – модулі пружності матеріалу циліндрів; 

μ - коефіцієнт Пуассона; 

kЦA = L1 / a1, kЦB = L2 / a2 - відносна довжина резонаторів; 

kΔА = h1 / a1, kΔВ = h2 / a2 – відносна товщина стінки резонаторів; 

mЦA = ρЦA × h1, mЦB = ρЦB × h2 – маси одиниці площі поверхні резонаторів; 

ρЦA, ρЦB - густина матеріалу резонаторів; 

mПРA = KРA × ρP × a1, mПРB = KРB × ρP × a2 – «приєднанні» маси газу, що 

припадають на одиницю площі поверхні циліндрів; 

KРA, KРB - відносна товщина шагу «приєднаної» маси газу; 

ρP  - густина середовища, що контролюється; 
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N1
Z, N1

S, N2
Z, N2S  – зусилля, що діє в осьовому z та в окружному s 

напрямках до середини поверхні циліндрів. 

Слід зазначити, що відношення (41), що отримані на основі відомого в 

теорії коливань допущення про те, що при переміщенні пружного тіла, що 

коливається з вакууму до газу, форма його коливань не змінюється, а вплив 

середовища на частоту його коливань подібно дії якоїсь «приєднаної маси», 

що додається до своєї масі пружного тіла. 

З системи (41) випливає, що чутливість диференційного датчика 

залежить від відносної товщини KP шару «приєднаної маси», середовища що 

контролюється. Дослідні та теоретичні дослідження з визначення KP в 

залежності від властивостей газу, розмірів циліндра та корпуса, в якому він 

встановлений, частоти коливань циліндру [25], дозволяють зробити наступні 

виводи для диференційного датчика: 

1. Для розміщення двох резонаторів в загальному корпусі відстань між 

внутрішніми краями резонаторів повинно бути більше двох їх граничних 

розмірів (подвійної величини більшого з діаметрів серединної поверхні 

циліндрів); 

Величина KP в рабочому діапазоні частот коливань залишається 

постійною та знаходиться в діапазоні 0,2 ÷ 0,22. 

Величина KP для циліндричного резонатора вибраної форми 

визначається експериментально згідно наступної методиці. Визначаючи 

частоти резонаторів f1(ρ1), f1(ρ2), f2(ρ1), f2(ρ2) в газах з відомими густинами ρ1, 

ρ2, при нормальних умовах, без врахування впливу надлишкового тиску N1
Z = 

N1
S = N2

Z = N2
S = 0, можна, використовуючи систему (41) скласти наступну 

систему рівнянь. 
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 (42) 

де  початкові частоти циліндричних 

резонаторів. 

Значення відносної товщини «приєднаної маси» середовища, що 

контролюється, KPA, KPB визначаються з співвідношення, яке отримано з 

системи (42). 

 (43) 

Вплив температури на параметри резонаторів можна врахувати за 

допомогою наступних співвідношень: a1 = a1 * (1 + α1 * Δt), a2 = a2 * (1 + α2 * 

Δt), h1 = h1 * (1 + α1 * Δt), h2 = h2 * (1 + α2 * Δt), EA = EA * (1 + βEA * Δt), EB = EB 

* (1 + βEB * Δt), ρЦА = ρЦА * (1 – 3 * α1 * Δt), ρЦВ = ρЦВ * (1 – 3 * α2 * Δt), ρР = ρР 

* (1 – β2 * Δt), 

где: α1 , α2 - температурні коефіцієнти лінійного розширення материалу 

резонаторів (oC-1); 

βЕА , βEB – температурні коефіцієнти модуля пружності материалу 

резонаторів (oC-1); 

βV – коефіцієнт об’емного розширення контролюємого середовища (oC-1); 

Δt = t – t0 – відхилення температури від t0 = 20oC (Для спрощення запису, 

верхні індекси t и t0 при параметрах a1, a2, h1, h2, EA, EB, ρЦA, ρЦB, ρP пропущені). 
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Перепишемо систему (41), з урахуванням наведених температурних 

залежностей. 

 (44) 

де φА = ϑ1 × (A + γ1 ×ρP / (A + ρP), φВ = ϑ2 × (В + γ2 × ρP) / (В + ρP) - температурні 

коефіциєнти частот резонаторов; 

A = (h1 × ρЦA) / (KPA × a1), В = (h2 × ρЦВ) / (KPВ × a2) – постійні резонаторів, 

які визначаються теоретично на стадії проектування та уточнюються 

експериментально після виготовлення резонаторів; 

ϑ1 = 0,5 * (βЕА – α1), γ1 = (βЕА + 2 * α1 – βV) / (βЕА + α1), ϑ2 = 0,5 * (βЕB – α2), γ2 = 

(βЕB + 2 * α2 – βV) / (βЕB + α2) - температурні постійні резонаторів. 

Прирівнявши до нуля, множик при Δt в першому рівнянні системи (44), для 

заданної точки ρР = ρК діапазону контроля густини, с урахуванням відношення 

для φA, φB, f1(ρР), f2(ρР), отримаємо умову інваріантності до коливань 

температури у вигляді 

 (45) 
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2.4.3. Визначення умов інваріантності до коливань тиску 

контролюємого середовища 

Вплив внутрішнього тиску на частоту коливань циліндричного резонатора 

можна врахувати, якщо використати співвідношення для зусиль N1
Z, N1

S, N2
Z, 

N2
S, що залежать від внутрішнього тиску та деючих в осьовому та окружному 

напрямі серединної поверхні циліндра. 

 (46) 

де Δp - перепад тиску між наружною и внутрішньою поверхнями резонаторів. 

Підставив систему (46) в систему рівнянь (41), враховуючи, що 

,  отримаємо 

співвідношення для частот резонаторів і датчика у вигляді 

 (47) 

де  - коефіциєнты 

впливу перепада тиску на частоти циліндричних резонаторів. 

Приррівнюючи до нуля множник при Δp в першому рівнянні системи 

(47), враховуючи співвідношення для φA, φВ, f1(ρР), fц(ρР) отримаємо умови 
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інваріантності датчика до тиску для заданого значення, що контролюється 

густиною ρK у вигляді. 

 (48) 

Аналіз співвідношення (48), показує, що якщо  

то диферінційний датчик інвариантен до зміни тиску у всьому діапазоні 

вимірювання тиску, а сама умова (48) распадається на два наступних умов, що 

об’єднуються в систему. 

 (49) 

 

2.5. Висновки 

При градуюванні похибка від нелінійності легко може бути зменшена за 

рахунок частково-лінійної апроксимації градуювальної характеристики. При 

використанні ультразвукового густиноміра в свердловинах певні проблеми 

виникають через сильно виражену залежність показань від температури. 
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Природно, мова йде про залежність, пов'язану з методом вимірювань, а не з 

електронною схемою приладу. 

Були проведені розрахунки для вібраційного густиноміра, вплив 

характеристик резонатора на результати вимірів : від густини матеріалу, 

довжини та розмірів . Як ці матеріали впливають на похибку і можливості її 

послаблення. 
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3. Конструкторський розділ 

3.1. Завдання 

Задачею конструкторської розділу є: на основі розрахунків різних 

методів вимірів природного газу необхідно покращити наявні прибори для 

виміру густини, а саме густиномір ППГ-2-Р-2, розширити його граничний 

діапазон температур в якому можна проводити виміри за рахунок зменшення 

похибки на граничних температур. 

Густиномір 

Виріб призначений для вимірювання густини газу на потоці в робочих 

умовах в діапазоні температур контрольованого середовища від мінус 50 до 

плюс 50° С і передачі значень в вимірювальну систему або персональний 

комп'ютер. 

Виріб забезпечує видачу та прийом інформації за допомогою каналу 

послідовного обміну типу: 

- струмова петля ИРПС (виконання P); 

- RS-485 (виконання R); 

- у вигляді аналогових струмових сигналів (4-20) мА в комплекті з 

адаптером АД-4М. 

Виконання T. 

Виріб має вбудований рідкокристалічний індикатор, що дозволяє 

візуально зчитувати виміряні значення густоти та температури газу. 

Область застосування - інформаційно-вимірювальні пристрої та 

автоматизовані системи обліку і контролю витрат газоподібних енергоносіїв, 

для оснащення газовимірювальних станцій. 
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3.2. Умови експлуатації виробу 

1) ступінь захисту від проникнення пилу, сторонніх тіл і води: 

- для вироби - IP54 по ГОСТ 14254-96 [17]; 

- для бар'єрів іскрозахисними БАСТІОН, БАСТІОН-4 і адаптера АД-4М 

- IP30; 

2) по стійкості і міцності до впливу синусоїдальної вібрації - по 

ГОСТ 12997-84 [18] виконання N3; 

3) по стійкості і міцності до впливу температури і вологості 

навколишнього повітря: 

- виріб - виконання УХЛ категорії 5 по ГОСТ 15150-69 [13]; 

- бар'єри іскрозахисні БАСТИОН, БАСТИОН-4 і адаптер АД-4М - 

виконання УХЛ категорії 4 по ГОСТ 15150-69 [13] (діапазон робочих 

температур від 1 до 35° С, вологість 80% при 25° С). 

- по вибухобезпеки - рівень і вид вибухозахисту «0ЕхiаIIВТ5». 

Виріб з іскробезпечними колами рівня Iа має маркування вибухозахисту 

"0ЕхiаIIВТ5 В КОМПЛЕКТІ З БАСТІОН" або "0ЕхiаIIВТ5 В КОМПЛЕКТІ З 

БАСТІОН-4", 

Відповідає ГОСТ Р 51330.0-99 [19], ГОСТ Р 51330.10-99 [20] і може 

встановлюватися у вибухонебезпечних зонах (В-I) приміщень та зовнішніх 

установок згідно з гл. 7.3 ПУЕ та інших директивних документів, що 

регламентують застосування електрообладнання у вибухонебезпечних зонах. 

Виріб призначений для тривалого, безперервного режиму роботи. 

3.3. Технічні характеристики 

Виріб забезпечує вимірювання густини газу в одному з двох діапазонів, 

указаних в таблиці. 
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Таблиця 3.1. Діапазони вимірювання густини газу 

Номер діапазонна Нижня границя кг/м3 Верхня границя кг/м3 

1 1,0 10 

2 10 80 

Для даного приладу діапазон виміру визначається граничними 

значеннями густини, вихідним струмів 4 і 20 мА, записаними в пам'яті 

адаптера АД-4М. При цьому граничного значення не повинні виходити за межі 

робочого діапазону виробу. 

Контрольована середовище - газ, неагресивний по відношенню до 

сплавів 45НХТ, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т. Тиск газу до 7,5 МПа (75кгс / см 2). 

Робочий діапазон виміру температури газу від мінус 50 до плюс 50° С. 

Робочий діапазон температури навколишнього повітря від мінус 50 до 

плюс 50 ° С. 

Діапазон тиску навколишнього повітря від 90 до 105 кПа. 

Межі приведеної похибки вимірювання густоти газу: 

- в діапазоні температур від 15 до 25 ° С рівні ± 0,1%, 

- в діапазоні температур від мінус 50 до 15 ° С рівні ± 0,25%, 

- в діапазоні температур від 25 до 50 ° С рівні ± 0,25%, 

Межі абсолютної похибки вимірювання температури газу дорівнює ± 

0,3° C. 

Межі відносної похибки перетворення інформації в аналоговий 

струмовий сигнал не перевищують ± 0,25% від ширини діапазону 

перетворення у всіх умовах експлуатації. 
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Межі додаткової зведеної похибки вимірювання густоти і температури 

від діапазону перетворення сигналів в АД-4М (для виробу модифікації Т) 

складають ± 0,25%. 

Живлення виробу здійснюється від джерела постійного струму, 

встановленого поза вибухонебезпечною зоною, через іскрозахисний бар'єр 

"БАСТІОН" або іскрозахисний бар'єр "БАСТІОН-4" АУТП.468243.001 ТУ при 

напрузі на вході виробу (виході бар'єру) від 7,5 до 18 В. 

Максимальний струм, споживаний виробом від джерела постійного 

струму не більше 30 мА. 

Залежно від виконання виробу для його живлення і для узгодження 

рівнів вхідних і вихідних сигналів вироби і ППЕВМ рекомендується 

використовувати: один з наступних адаптерів: АД-1 АУТП.436231.002, АД-2 

АУТП.436231.003, АД-3 АУТП .468353.004, АД-4М АУТП.436231.005. 

Живлення адаптерів здійснюється від мережі змінного струму напругою 

(220 ± 22) В, та частотою (50 ± 1) Гц. Допускається застосування інших джерел 

струму в комплекті з перетворювачами інтерфейсів: ИРПС - RS-232 або RS-

485 - RS-232. 

Значення маси, габаритні розміри і значення вихідних напруг живлення 

постійного струму для рекомендованих адаптерів наведені в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2. Значення маси, габаритні розміри і вихідних напруг 

живлення постійного струму. 

Назва 

Адаптера 

Маса, кг, 

не більше 

Габаритні, 

розміри 

мм 

Інтерфейс 
Вихідна напруга 

Постійного струму , В 

АД-1 0,5 70 x 90 x 45 ИРПС / RS-232 (21 ± 3) 
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Назва 

Адаптера 

Маса, кг, 

не більше 

Габаритні, 

розміри 

мм 

Інтерфейс 
Вихідна напруга 

Постійного струму , В 

 

АД-2 

 

0,8 

 

95 x 60 x 158 

 

ИРПС / RS-232 

(15 ± 1), 

(24 ± 1,5), 

(18 ± 1), 

(24 ± 1) або (27 ± 1) 

АД-3 0,5 70 x 90 x 45 RS-485 / RS-232 (21 ± 3) 

 

АД-4М 

 

0,8 

 

95 x 60 x 158 

ИРПС / RS-232, 

аналогові струмові 

виходи 

(4 – 20) мА 

(15 ± 1), 

(24 ± 1,5), 

(18 ± 1), 

(24 ± 1,5) 

 

Виріб працездатний через 1 хв. після включення живлення. 

1. Виріб забезпечує: 

- інформаційний обмін зі швидкістю послідовної передачі 2400 біт/с або 

9600 біт/с: по інтерфейсу ИРПС у вигляді імпульсів струму з рівнем логічної 

«1» від 5 до 20 мА і логічного «0» від 0 до 0,1мА (виконання P); 

- по інтерфейсу RS-485 у вигляді імпульсів напруги з рівнем не менше ± 

0,8 В на навантаженні 120 Ом (виконання R); 

- аналогові струмові виходи (4-20) мА (виконання Т). 

Загальний вигляд і габаритні розміри виробу, адаптера АД-4М, бар'єрів 

іскрозазахисника БАСТІОН і БАСТІОН-4 наведені на рис. 20, 21, 22 і 23 

відповідно. 

2. Маса виробу не більше 4,5 кг. 
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Довжина лінії зв'язку від іскрозахисного бар'єру до виробу не повинна 

перевищувати 2000 м. Максимально допустиме значення ємності сполучних 

проводів Cдоп = 0,2 мкФ, індуктивності Lдоп = 2 мГн. 

Середній наробіток на відмову не менше 100000 год. 

Середній термін служби 15 років. 

Міжповірочний інтервал - 2 роки. 

Пристрій і робота 

3.4. Конструкція 

Зовнішній вигляд виробу зображений на рис. 20. 

 

Рис. 3.1. 

Умовні позначення: 

1-корпус; 

2-датчик; 
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3 - вібратор; 

4 - основа; 

5 - перетворювач; 

6 - процесор; 

7 - клемник; 

8-кришка; 

9 - корпус перетворювача; 

10 - кабельний ввід. 

Виріб містить циліндричний корпус (1), в якому встановлений датчик 

густини газу. Датчик густини газу являє собою циліндричний корпус (2), в 

який вставлено чутливий елемент - тонкостінний вібратор (3), виготовлений з 

спеціального сплаву, що має низький температурний коефіцієнт частоти і 

високі пружні властивості. На корпусі датчика густини встановлений 

електронний перетворювач, всередині якого закріплено основу (4). 

На основі з одного боку встановлені плати "Перетворювач" (5) і "процес-

сміття" (6), а з іншого блок клемний (7). На кришці (8) перетворювача 

встановлено блок індикації. На корпусі (9) перетворювача передбачений 

кабельний ввід (10). 

Перетворювач (див. Рис. 21) являє собою циліндричний корпус (1), 

виготовлений зі сплаву АК9 і має введення для проводів або кабелю. 

Усередині корпусу закріплено підставку (2), на якій з одного боку встановлені 

плати "Перетворювач" (3) і "Процесор" (4), а з іншого - блок клемний (5). 

Корпус закривається кришкою (6), яка кріпиться кільцем з різьбленням (7). На 

кришці в перетворювачі встановлюється блок індикації (8) і є вікно для 

візуального спостереження за вимірюваними параметрами. З протилежного 

боку від кришки є штуцер для кріплення перетворювача на датчику. 
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Рис. 3.2. 

Схема перетворювача 

Перетворювач складається з: 

1 - корпус; 

2 – основа; 

3 – плата «Перетворювач»; 

4 - плата «Процесор»; 

5 – блок клемний; 

6 – кришка; 

7 – кільце; 

8 – блок індикації; 

9 – кільце різьбове; 

10 – кабельний ввід; 

11 – дріт, 
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12 – пломба. 

Принцип дії 

Принцип дії виробу заснований на залежності частотних характеристик 

чутливих елементів і опору вбудованого датчика температури від параметрів 

середовища, що контролюється. 

Пристрій і робота складових частин виробу 

Структурна схема виробу приведена на рис. 22 і містить наступні 

основні вузлів: датчик, перетворювач, процесор, блок індикації. 

Датчик 

Основним елементом виробу є тонкостінний циліндричний вібратор, 

(чутливий елемент), виготовлений зі спеціального сплаву, що володіє низьким 

температурним коефіцієнтом частоти і високими пружними властивостями. 

Перетворювач 

Плата "Перетворювач" призначена для збудження коливань 

тонкостінної частини вібратора, перетворення опору датчика температури в 

період проходження імпульсного сигналу і передачу сформованих імпульсних 

сигналів на плату "Процесор". 
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Рис. 3.3. 

а) Для виконання по інтерфейсу ІРПС: Коло 1 - передані дані (ПД +), 

Коло 2 - прийняті дані (ПРД +) 

б) Для виконання по інтерфейсу RS-485: Коло 1 = DATA-, Коло 2 = 

DATA + 

Процесор 

Плата "Процесор" за допомогою апаратних засобів і програмного 

забезпечення реалізує всі обчислювальні і керуючі функції виробу під 

управлінням керуючого контролера або ППЕВМ в діалоговому режимі 

відповідно до протоколу обміну АУТП.414122.006 Д1- *, відповідним 

виконанню вироби за версією протоколу обміну. 
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Блок індикації призначений для візуального відображення поточного 

значення параметрів газу і відображення результатів самоконтролю. В 

основному режимі роботи на індикатори виводяться, послідовно змінюючи 

один одного через 2 - 3 секунди, значення температури в ° C і густини в кг/м3 

з символами PL. 

Забезпечення вибухобезпеки 

Вибухобезпека виробу забезпечується за рахунок іскробезпекою 

електричного кола при використанні бар'єру іскрозахисними БАСТІОН або 

БАСТІОН-4 АУТП.468243.001 ТУ. 

Деталі забезпечені від відгвинчування пломбуванням дротом і 

трубчастою пломбою. 

Іскробезпека виробу забезпечується наступними заходами: 

1) електричні кола, що йдуть до виробу, повинні бути іскробезпечними 

з рівнем вибухозахисту Іа (передбачено обмеження струму і напруги: U0 £ 28 

В, I0 £ 188 мА) 

2) в вихідне електричне коло на платі "Процесор" встановлені 

струмообмежуючі резистори R6 ... R11, конденсатори фільтра з живлення, 

підключені через діоди V1, V4, V5 (див. АУТП.467459.008-03 Е3); 

3) на платі «Процесор» напруга живлення обмежена за допомогою 

обмежувачів напруги V6, V7, V8; 

4) монтаж електричних кіл виконано відповідно до вимог 

ГОСТ Р 51330.10-99 [20]; 

3.5. Пристрій адаптера 

АД-4М виконує свої функції під управлінням вбудованого 

мікропроцесора типу AT89C4051. 

Зовнішній вигляд адаптера АД-4М зображений на рис. 23. 
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Рис. 3.4. 

Адаптер АД-4М – зовнішній вигляд. 

Адаптер АД-4М - амортизатор демпфірування АД-4А призначений для 

захисту апаратури від вібраційних і ударних навантажень, прикладених 

вертикально. 

Технічні характеристики виробів амортизатори демпфірування АД-4А: 

[10]. 

Навантаження на один амортизатор - 1,5кгс-3,0кГс (14,7Н-29,4Н); 

Умови застосування виробу амортизатор демпфірування АД-4А: 

- температура довкілля - від -60º С до + 70º С; 

- відносна вологість довкілля - 95% - 98% при температурі 20º С ± 2º С; 

- атмосферний тиск на виробі амортизатора демпфірування АД-4А - до 

25,3 гПа; 

- вібрація з частотою 15Гц, 40Гц, 80Гц відповідно з прискоренням 

4,4 м/с2, 31,4 м/с2, 49,0 м/с2; 
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- дія ударної навантаження в 10000 ударів з прискоренням 39,2 м/с2, 

тривалістю ударного імпульсу 0,015 с - 0,005 с; 

Зовнішній вигляд виробу амортизатора демпфірування АД-4А 

показаний на рис. 24. 

Рис. 3.5. 

Амортизатор демпфірування АД-4А – зовнішній вигляд. 

Габарити і маса вироби амортизатора демпфірування АД-4А наведені в 

таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3. Габарити і маса вироби амортизатор демпфірування АД-

4А. 
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Позначення 

Розміри 

Маса 
L l H h D d S 

Різьба 

d1 глибина 

ВД4.458.002 48мм 36мм 40мм 29,2мм 39мм 5мм 9мм М6-7Н 9мм 0,05кг 

Таблиця 3.4. Технічні характеристики амортизатора демпфірування АД-

4А. 

Технічні характеристики 

Підтримувальні прилади 
Ф0303.2, Ф0303.3, Ф0303.4, Ф0303.5, E160.3, 

E160.5, Ц160.5Ц301МЦ, Ц301/1МЦ, Д390Ц 

Тип передачі приладу адаптер-

реєстратор АД4 
асинхронний полудуплексний 

Час реєстрації до 7 років (для одного приладу Ф0303) 

період опитування от 250 мс. до 30 хв. 

Швидкість запису до 2 значень в секунду 

Години реального часу  

Максимальна швидкість 

передачі даних в лінії приладу 

адаптер-реєстратор АД4 

115200 бод. 

Вихідний опір передатчика RS 

485 
54 Ом 

Вхідний опір приймач RS 485, 

не менше 
48 кОм 

Кількість під’єднаних приладів 

не більше 
31 шт. 

Каналів реєстрації 216 

Максимальна довжина лінії 

зв'язку 
1200 м 
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Технічні характеристики 

Електрична міцність ізоляції 

(між ланцюгами харчування RS 

485) 

1500 В 

Живлення приладу адаптер-

реєстратор АД4 
9-35 В 

Споживана потужність, не 

більше 
5 ВА 

габаритні розміри 96х51х33 мм 

Маса приладу адаптер-

реєстратор АД4 
0,4 кг 

Режими роботи адаптера 

Адаптер після включення живлення може працювати в одному з трьох 

режимів: 

- В основному режимі роботи забезпечує аналогові струмові виходи (4 - 

20) мА; діапазон перетворення задається граничними значеннями параметра, 

записаними в ППЗУ адаптера для відповідного струмового виходу і 

відповідними вихідному струму 20 і 4 мА; 

- в режимі запису коефіцієнтів в ППЗУ адаптера АД-4М забезпечує 

інформаційний обмін персонального комп'ютера з адаптером по інтерфейсу 

RS-232 в діалоговому режимі відповідно до протоколу обміну 

АУТП.414122.006 Д1-3.3; 

- в режимі трансляції забезпечує роботу трьох виробів під управлінням 

комп'ютера в 3-х канальної системі збору інформації по інтерфейсу RS-232, 

здійснюючи на апаратному рівні перетворення інтерфейсу ИРПС в інтерфейс 

RS-232 (підтримується діалоговий режим інформаційного обміну відповідно 

до протоколу обміну АУТП. 414122.006 Д1- 3.3); мікропроцесор АД-4М при 

цьому відключений. 
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Режим роботи адаптера встановлюється автоматично після включення 

живлення адаптера в залежності від обраної електричної схеми з'єднань АД-

4М. 

Для перевірки технічного стану АД-4М передбачений спеціальний 

режим контролю, детально описаний нижче в 1.7.5. 

Похибка перетворення 

Зменшення похибки перетворення по кожному виходу струму до 

мінімуму забезпечується програмної корекцією ЦАП за допомогою 

технологічних коефіцієнтів з ППЗУ адаптера, значення яких визначаються на 

заводі виробника. 

Перевірка технічного стану адаптера АД-4М Спеціальний режим роботи 

адаптера АД-4М дозволяє перевірити: 

- відповідність вихідного струму ЦАП заданому в контролі; 

- ланцюг проходження інформації з виходу на вхід послідовного порту. 

Встановити перемикача на роз'ємі «ПЛОТ-3» адаптера між контактами 

5 і 6, що забезпечує переклад адаптера в режимі «Контроль» після включення 

живлення і перемичку між контактами 1 і 4 для передачі вихідного сигналу ПД 

на вхід ПРД. 

Включити живлення адаптера АД-4М, встановивши перемикач "220 V, 

50 Hz" в положення "1". На передній панелі АД-4М повинні загорітися 

світлодіоди "1" і "2". 

Мікропроцесор адаптера впродовж 15 - 18 повинен виконати тест 

«Контроль ЦАП», видаючи раз в 3 - 3,5 одночасно на всі три ЦАП коди, 

відповідні вихідних струмів 4 мА, 8 мА, 12 мА, 16 мА і 20 мА. 

Після короткочасного гасіння світлодіодів програма повинна виконати 

тест «Контроль послідовного порту». 
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Світлодіоди "1" і "2" повинні тричі включитися на короткий час, після 

чого програма повинна видати код «55-hex» на контакт 1 роз'єму «ПЛОТ-3». 

Якщо програма прийняла переданий код з контакту 4 (послідовний порт 

справний), програма повинна п'ять разів короткочасна включити світлодіод 

"1". 

Якщо посилка не отримана, то програма ще два рази намагається 

повторити процедуру видачі і прийому коду «55-hex». Якщо тест так і не 

пройшов, програма повинна запалити світлодіод "1" і короткочасно включити 

і вимкнути світлодіод "2". 

Програма завершує тест запалюванням світлодіодів "1", "2" і переходить 

до повторному виконанню 1.7.5.2. 

Для виходу з режиму вимкнути живлення адаптера і зняти перемички. 

Запис коефіцієнтів в ППЗУ адаптера АД-4М. 

У ППЗУ адаптера перед початком роботи при необхідності повинні бути 

записані граничні значення контрольованих параметрів, відповідні вихідному 

струму 20 і 4 мА на виходах 1-го, 2-го і 3-го ЦАП. 

Підключіть адаптер до комп'ютера. Запис коефіцієнтів в ППЗУ адаптера 

проводиться за допомогою програми "KoefAd4m.exe" (файл довідки 

Ad4mhlp.hlp, файл шаблону звіту ShablKoefAd4m.dot). 

Програма має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Основні команди 

винесені в головне вікно; доступ до них здійснюється одним натисканням 

кнопки миші (дозволений вибір з клавіатур: натисканням клавіші "Tab" з 

наступним натисканням "Enter"). При необхідності користувач може 

скористатися екранною довідкою. 

Включити живлення комп'ютера і запустити програму "KoefAd4m.exe". 

Включить живлення адаптера АД-4М, на передній панелі АД-4М повинні 

загорітися обидва світлодіода. 
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У вікні програми вибрати комунікаційний порт комп'ютера, до якого 

підключений адаптер АД4М, і задати режим роботи програми «Зміна меж 

АД4М споживачем». 

Програма встановлює зв'язок з АД-4М і в перебігу (7 - 9) з читає в 

комп'ютер інформацію з перепрограмованої пам'яті АД-4М (на панелі АД-4М 

повинен горіти світлодіод 2). 

Читання завершується відображенням прочитаної інформації на екрані 

комп'ютера (світлодіоди на панелі АД-4М - погашені). У робочому каталозі 

створюється текстовий файл tmp.dat з прочитаними коефіцієнтами. 

Для зміни значення коефіцієнтів, необхідно, послідовно вибираючи на 

екрані поле введення натисканням кнопки миші (або з клавіатури натисканням 

клавіші "Tab"), ввести нові значення коефіцієнтів. 

Після введення всіх значень натиснути екранну кнопку «Запис ППЗУ» 

для включення режиму запису інформації в ППЗУ адаптера. 

Після введення пароля програма протягом 9 - 10 з передає інформацію з 

комп'ютера в АД-4М для перепрограмування його пам'яті (на панелі АД-4М 

при цьому повинен горіти світлодіод 1). В кінці режиму записи світлодіоди на 

АД-4М повинні згаснути. 

Виконати читання інформації з ППЗУ для візуальної перевірки 

записаної інформації на екрані комп'ютера (програмна кнопка «Читання 

ППЗУ»). 

Для завершення роботи з АД-4М і виходу з програми закрити вікно 

натисканням кнопки миші або натисніть сполучення клавіш «Alt» + «F4». 

Вимкнути живлення адаптера, вимкнути комп'ютер і розібрати схему з'єднань. 
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3.6. Висновки 

Густиноміри газу ППГ (далі в тексті - густиноміри) призначені для 

вимірювань густини природного газу при транспортуванні його за 

технологічними трубопроводами. Область застосування в складі 

автоматизованих систем обліку і контролю витрат газоподібних енергоносіїв 

для оснащення газовимірювальних станцій. 

Принцип дії густиноміра - вібраційний. Резонансна частота коливань 

чутливого елемента, зануреного в газ, функціонально пов'язана з густиною 

газу. Густиномір складається з укладеного в металевий корпус циліндричної 

форми чутливого елемента з вбудованим в нього датчиком температури, 

чотирьох п’езопакетів, службовців для створення і підтримки власних 

коливань чутливого елемента і електронного перетворювача, поєднаного з 

корпусом чутливого елемента за допомогою втулки з контргайкою. Як датчик 

температури використовується перетворювач опору. 

Корпус чутливого елемента вбудовується безпосередньо в газопровід. 

Потік газу обтікає корпус зовні для зрівнювання температури газу і приладу. 

Частина потоку газу проходить по підводящим трубопроводах густиноміра 

всередину корпусу до чутливого елемента і потім назад в основний 

трубопровід. Мікропроцесор електронного перетворювача густиноміра 

проводить обчислення густоти і температури газу і передає дані по лініях 

зв'язку в вимірювальну систему обліку. Можливі три виконання густиноміра в 

залежності від типу вихідного сигналу: в цифровому вигляді за допомогою 

інтерфейсу RS 485 (R), ИРПС «струмова петля» (Р) або аналогового 4 .... 20 

мА (Т), і два виконання густиномірів в залежності від діапазону вимірювань 

густини 1 - 10 кг./м3 або 10 - 80 кг./мЗ. Густиноміри з аналоговим вихідним 

сигналом додатково комплектуються адаптером АД-4М. 
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4. Розробка стартап проекту «Вимірювання густини газу» 

4.1. Опис ідеї проекту 

Розглянувши в попередніх розділах структуру систем автоматизованого 

контролю, виконавши моделювання систем контролю параметрів природного 

газу пропонується свій аналог. В цьому розділі буде проведено аналіз стартап 

проекту який має на меті визначення можливості нашого продукту вийти на 

ринок і конкурувати з продуктами які вже зайняли на ньому своє місце. 

У таблиці 4.1. зображено зміст ідеї та можливі базові потенційні ринки, 

в межах яких потрібно шукати групи потенційних клієнтів. 

Таблиця 4.1. Опис ідеї стартап проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для користувача 

Контроль вимірювання 

густини газу   

Газова та теплова  1. Покращення якості 

продукту 

2. Збільшення попиту на 

продукт 

3. Прискорення 

виробництва 

Отже, пропонується система яка б дозволяла вимірювати густину 

речовин при несприятливих умовах експлуатації, підвищеній забрудненості 

речовини, вібраціях, пульсаціях витрати і тиску середовища. 

Далі проводимо аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї 

порівняно із пропозиціями конкурентів: 

- визначаємо перелік техніко-економічних властивостей та 

характеристик ідеї; 

- визначаємо попереднє коло конкурентів (проектів-конкурентів) або 

товарів замінників чи товарів аналогів, що вже існують на ринку, та проводимо 

збір інформації щодо значень техніко-економічних показників для ідеї 
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власного проекту та проектів-конкурентів відповідно до визначеного вище 

переліку; 

- проводимо порівняльний аналіз показників: для власної ідеї визначено 

показники, що мають а) гірші значення (W, слабкі); б) аналогічні (N, 

нейтральні) значення; в) кращі значення (S, сильні) (табл. 4.2.). 

Таблиця 4.2. Визначення сильних, слабких та нейтральних 

характеристик ідеї проекту. 

№ 

п/п 

Техніко-

економічні 

характеристи

ки ідеї 

(потенційні) товари/концепції 

конкурентів IV 

(слабка 

сторона) 

N 

(нейт-

ральна 

сторона) 

5 

(сильна 

сторона) 
Мій 

проект 

Конку-

рент 

курс-1 

Конку-

рент 

DS7800 

Конку-

рент 

ВИП-2МР 

1 
Торгівель на 

марка Немає 

є є є +   

2 Показники 

скорочення 

часу 

 

 

Висока Середня Низька Середня   + 

3 Показники 

оптимізо-

ваного 

використання 

робочих 

центрів 

Висока Висока Середня Низька   + 

4 Патенти 

 на 

продукти 

Немає є є є  +  

5 Еконо-

мічність 

Серед

ня 

ціна 

Висока 

ціна 

Середня 

ціна 

Висока 

ціна 

 +  
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Після порівняння характеристик проекту з конкурентами був 

визначений перелік слабких, сильних та нейтральних характеристик і 

властивостей ідеї потенційного товару, що є підґрунтям для формування його 

конкурентоспроможності. 

4.2. Технологічний аудит ідеї проекту 

В межах даного підрозділу проводимо аудит технології (методики 

розрахунків), за допомогою якої можна реалізувати ідею створення проекту. 

Визначення технологічної здійсненності ідеї проекту передбачає аналіз 

складових які вказані в таблиці 4.3. 

Таблиця 4.3. Технологічна здійсненність ідеї проекту 

№ 

п/п 

Ідея 

проекту 

Технології її 

реалізації 

Наявність 

технологій 

Доступність 

технологій 

1 Оптимізація 

роботи 

робочих 

центрів 

Технологія 

планування 

виробництва 

Наявні не доступні 

2 Швидка 

змінна 

пріоритетів 

виготовлення 

Технологія 

планування 

виробництва 

Наявні не доступні 

3 Легка 

адаптивність 

до зміни 

виробів 

Технологія 

планування 

виробництва 

Наявні не доступні 

Проаналізувавши таблицю можна зробити висновок, що наш проект 

можна реалізувати тому що всі необхідні технології реалізації даних ідей 

наявні, але не має можливості їх реалізувати через те що необхідна велика сума 

коштів. Тому необхідно залучати інвесторів для реалізації даного проекту. 

4.3. Аналіз ринкових можливостей запуску стартап проекту 

Визначимо ринкові можливості, які можна використати під час 

ринкового впровадження проекту, та ринкові загрози, які можуть 

перешкодити його реалізації. 
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Це дозволяє спланувати напрями розвитку проекту із урахуванням стану 

ринкового середовища, потреб потенційних клієнтів та пропозицій проектів-

конкурентів. 

Спочатку проведемо аналіз попиту: наявність попиту, обсяг, динаміка 

розвитку ринку (таблиця 4.4.). 

Таблиця 4.4. Попередня характеристика потенційного ринку стартап 

проекту 

№ 

п/п 
Показники етапу ринку (найменування) Характеристика 

1 Кількість головних гравців, од 7 

2 Загальний обсяг продаж, грн../ум.од 2 000 000 

3 Динаміка ринку (якісна оцінка) Зростає 

4 Наявність обмежень для входу (вказати характер 

обмежень) 

Конкуренція як вітчизняних, так 

і зарубіжних фірм 

5 Специфічні вимоги до стандартизації та 

сертифікації 

Відсутні 

6 
Середня норма рентабельності в галузі (або по 

ринку), % 

33% 

За попереднім оцінюванням ринок має зростаючу динаміку і хороший 

попит на запропонований нами продукт, тому робимо висновок, що ринок є 

привабливим для входження, хоча на ньому вже існують і іноземні фірми, які 

працюють багато років і роблять продукцію хорошої якості, але за рахунок 

нової технологи і переваг, які вона надає продукт є конкурентоспроможними. 

Надалі визначаємо потенційні групи клієнтів, їх характеристики, та 

формуємо орієнтовний перелік вимог до товару для кожної групи 

(таблиця 4.5). 

Таблиця 4.5. Характеристика потенційних клієнтів стартап проекту 

№ 

п/п 

Потреба, що 

формує ринок 

Цільова аудиторія 

(цільові 

Відмінності у поведінці 

різних потенційних 

Вимоги 

споживачів до 
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сегменти ринку) цільових груп клієнтів товару 

1 Гнучке 

виробництво 

товарів 

Заводи, фірми з 

великою кількістю 

робочих центрів і з 

великою кількістю 

замовлень 

Підприємства з великим 

асортиментом 

можливостей 

виготовлення будь-яких 

виробів 

Скорочення часу, 

задіяння всіх 

робочих центрів, 

швидкий перехід 

до виготовлення 

іншого виробу. 

Отже потенційною групою клієнтів продукту мають стати заводи, фірми 

з великою кількістю робочих центрів і з великою кількістю замовлень, які 

побачать економічну вигоду у виготовленні виробів за новою методикою. 

При застосуванні даної технології існують певні загрози. Для 

попередження таких ситуацій необхідно якісне обладнання, а також 

працювати з такими програмами повинні висококваліфіковані фахівці. Також, 

повинно своєчасне технічне обслуговування даного продукту (таблиця 4.6). 

Таблиця 4.6. Фактори загроз 

№ 

п/п 
Фактор Зміст загрози Можлива реакція компанії 

1 Конкуренція Широкий 

асортимент продукції 

конкурентів 

Доведення на практиці, що 

технологія буде економічно 

вигіднішою, ніж у конкурентів 

2 Старіння Поява 

модернізованої 

продукції 

Моніторинг трендів, постійна 

модернізація згідно з вимогами 

ринку 

3 Відсутність попиту на 

продукцію 

Не бажання споживачів 

переходити на нову 

технологію 

Реклама. 

Приведення аргументованих 

доказів, що зміна технології 

приведе до збільшення попиту 

на продукт. 

4. Обслуговування Ймовірність збоїв при 

роботі програми 

Своєчасна підтримка в мережі 

інтернет 

5. Технічний Мало спеціалістів в Впровадження постійної 
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№ 

п/п 
Фактор Зміст загрози Можлива реакція компанії 

даній області підтримки кваліфікованих 

техніків 

В таблиці 4.6. ми визначили фактори загроз які перешкоджають 

ринковому впровадженню нашого проекту, а також можливу реакцію на 

фактор щоб звести до мінімуму його вплив. 

Але поряд із колом загроз існують і певні можливості (таблиця 4.7). 

Таблиця 4.7. Фактори можливостей 

№ 

п/п 
Фактор Зміст можливості Можлива реакція компанії 

1 Науково-технічні Зміниться технологія 

виготовлення товару 

Впровадить технологію і змінить 

вартість товару 

2 Можливість 

створення сайту з 

реалізації товару 

Можливість придбати 

продук на віддаленій 

відстані 

Зробити акцент на якості продукції 

3 Попит Потреба вчасне 

вдосконалення 

продукту 

Модернізація продукту, розробка 

нових ідей 

4. Політико правові Може вплинути на 

купівлю/продаж товару. 

Зміна напрямків імпорту 

5 Економічні Політика 

протекціонізму; 

підтримка 

інноваційного 

виробництва. 

Підвищення/пониження ціни на 

продукт; 

зменшення податкового тиску 

В таблиці 4.7. ми визначили фактори можливостей які сприяють 

ринковому впровадженню нашого продукту, а вигоди які компанія може 

отримати відповідно від реакції на той чи інший фактор. 

Таблиця 4.8. Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 
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Особливості 

конкурентного 

середовища 

В чому проявляється дана 

характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства (можливі дії 

компанії, щоб бути 

конкурентоспроможною) 

1. Монополія В галузі домінує одна фірм Виготовлення 

вдосконаленого товару 

2. Національний Конкуренція фірм на 

міжнародному рівні 

Реклама продукції. 

Створення сайту на різних 

мовах 

3. Міжгалузева Виробники виготовляють 

продукти, які задовольняють 

різні потребу 

Виготовлення товару 

відмінного в якості, ціні. 

4. Товарно-видова Різноманітні товари для 

задоволення конкретної 

потреби 

Розробка нових технологій 

5. Цінова Використання ціни як засіб 

кращих умов збуту 

Підвищення якості 

продукту, за такою ж 

ціною, що і у конкурентів 

6. Марочна Вказує, яке підприємство 

відповідальне за готовий 

продукт 

Створення власної марки 

В даній таблиці ми проаналізували ринок збуту нашого продукту і 

визначили загальні риси конкуренції на ньому. 

Після аналізу конкуренції проведемо більш детальний аналіз умов 

конкуренції в галузі. 

Таблиця 4.9. Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером 



 
 

 
 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

112 
МД.ПМ04.00 ПЗ 

 

Складові 

аналізу 

Прямі 

конкуренти в 

галузі 

Потенційні 

конкуренти 

Постачальники Клієнти 
Товари 

замінники 

Solsrtron 

7835, 

DM-230.1А, 

Solartron 7828 

Великий 

асортимент 

товарів у 

конкурентів 

Значення роз-

міру поставок, 

диференціація 

витрат 

Розмір 

закупівель, 

торгівельні 

знаки 

Ціна, 

марки 

конкурентів 

Висновки: Інтенсивність 

конкуренції 

прийнятна. 

Більшість фірм 

отримують 

цілком 

помірний 

прибуток. 

Присутні 

можливості 

входу в 

ринок за 

рахунок 

нової 

технології та 

інвестицій. 

Не диктують Диктують 

вимоги до 

ціни і 

якості 

продукту. 

Велика кількість 

товарів 

замінників. 

Отже, відповідно до наведеного вище аналізу головними силами, які 

діють на конкуренцію в галузі є постачальники і споживачі. Також все 

більшого значення набуває інтенсивність конкуренції між існуючими 

конкурентами. 

Таким чином в межах структурного підходу до аналізу конкуренції тип 

конкуренції - монополістична конкуренція. 

Таблиця 4.10. Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ 

п/п 

Фактор 

конкурентоспроможності 

Обґрунтування (наведення чинників, що роблять 

фактор для порівняння конкурентних проектів 

значущим) 

1 Надійність Більша надійність продукту, ніж у конкурентів 

2 
Швидка зміна виробництва За рахунок великої БД з великою кількістю 

технологічних операцій 

3 Якість Вище перечисленні фактори покращують якість 

продукту, а це один із головних критеріїв у клієнтів 

4 Ціновий Опрацювання відгуків клієнтів, вдосконалення 
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№ 

п/п 

Фактор 

конкурентоспроможності 

Обґрунтування (наведення чинників, що роблять 

фактор для порівняння конкурентних проектів 

значущим) 

відповідно до їх пропозицій та за можливості 

зниження ціни на продукт. 

5 Новизна Нова технологія дозволяє продукту стати 

конкурентоспроможними на ринку 

Після всіх аналізів визначається та обґрунтовуєтеся перелік факторів 

конкурентоспроможності. Поки проект не впроваджено в життя, це важко 

зробити точно, можна дати лише попередню оцінку конкурентоспроможності. 

Таблиця 4.11. Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін «Нульові 

напруження» 

№ 

п/п 

Фактор 

конкурентоспроможності 

Бали 

1-20 

Рейтинг товарів-конкурентів у 

порівнянні з КСК 

3 2 1 0 +1 +2 +3 

1 Надійність 14      +  

2 Швидка зміна виробництва 16      +  

3 Якість 15     +   

4 Ціна 12    +    

5 Новизна 16     +   

Порівняльний аналіз сильних і слабких сторін показав, що надійність, 

довговічність і час роботи, за таку ж саму ціну на продукт, дає перевагу над 

іншими продуктами і тому проект може стати конкурентоспроможним на 

ринку. 

Таблиця 4.12. SWOT- аналіз стартап проекту 

Сильні сторони Слабкі сторони 

- більший оптимізована програма 

ніж у конкурентів; 

- продукт який ще не 

зарекомендував себе на ринку; 

- краща продуктивність; краща - так як на ринку багато 



 
 

 
 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

114 
МД.ПМ04.00 ПЗ 

 

якість продукту; постачальників, у клієнтів багатий 

вибір продукту, компанії необхідно 

проводити рекламу свого продукту і 

збільшувати кількість його 

постачальників; 

- ціна така ж як і у конкурентів; - за рахунок високої ціни клієнти 

обирають більш дешевий продукт, 

що призводить до втрати 

потенційного заробітку. 

 

- наявність патентів дозволяє 

споживачу бути впевненим у якості 

продукту. 

 

Можливості: Загрози: 

- потреба у збільшення надійності і 

довговічності інструменту, тим 

самим витіснити застарілий продукт 

із ринку; 

- широкий асортимент продукції 

конкурентів; 

- забрати собі клієнтів у вже 

існуючих фірм за рахунок створення 

нової мережі постачання; 

- поява якісніших технологій у 

конкурентів; 

- отримання нових замовлень на 

продукт; 

- не бажання споживачів переходити 

на нову; 

- збільшення продаж; - зменшення продажів через 

несвоєчасне виконання замовлень; 

- отримання державних замовлень на 

отримання послуг; 

- втрата клієнтів через недостатню 

технічну підтримку. 

- розширення ринку за рахунок 
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іноземних замовників. 

В таблиці 4.12. проводимо перелік сильних та слабких сторін проект. А 

також ринкових загроз та ринкових можливостей який складаємо на основі 

факторів загроз і можливостей який ми складали раніше. Ринкові загрози та 

можливості на відміну від факторів ще не є реалізованими на ринку та мають 

певну ймовірність здійснення. 

На основі SWOT-aнaлiзy розробляємо альтернативи ринкової поведінки 

для виведення стартап проекту на ринок та орієнтовний оптимальний час їх 

ринкової реалізації з огляду на потенційні проекти конкурентів, що можуть 

бути виведені на ринок. 

Визначені альтернативи аналізуються з точки зору строків та 

ймовірності отримання ресурсів. 

Таблиця 4.13. Альтернативи ринкового впровадження стартап проекту 

№ 

п/п 

Альтернатива 

(орієнтовний комплекс 

заходів) ринкової 

поведінки 

Ймовірність отримання 

ресурсів 

Строки реалізації 

1 Стратегія нейтралізації 

ринкових загроз сильними 

сторонами стартапу 

Висока 8 місяців 

2 Стратегія компенсації 

слабких сторін стартапу 

Висока 1,5 рік 

Проводимо аналіз розроблених нами альтернатив ринкового 

впровадження і з зазначених альтернатив обираємо ту яка має найбільшу 

ймовірність отримання ресурсів, а також є найшвидшою в реалізації. Отже 

обираємо стратегію нейтралізації ринкових загроз сильними сторонами 

стартапу наявними ринковими можливостями. 
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4.4. Розроблення ринкової стратегії проекту 

Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення 

стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів. 

Таблиця 4.14. Вибір цільових груп потенційних споживачів 

№ 

п/п 

Опис 

профілю 

цільової 

групи 

потенційних 

клієнтів 

Готовність 

споживачів 

сприйняти 

продукт 

Орієнтовний попит 

в межах цільової 

групи (сегменту) 

Інтенсивність 

конкуренції в 

сегменті 

Простота 

входу у 

сегмент 

1 
Державні 

підприємства 

Готові Середній попит 

 

Висока Середня 

2 
Приватні 

підприємства 

Готові Високий попит 

 

Висока Складна 

3 НДІ Готові Середній попит 

 

Низька Просто 

Які цільові групи обрано: Державні та приватні підприємства. Використовується стратегія 

диференційованого маркетингу. 

За результатами аналізу потенційних груп споживачів ми обрали цільові 

групи, для яких будемо пропонувати свою програму для оптимізації робочих 

центрів та визначили стратегію охоплення ринку: стратегію 

диференційованого маркетингу, тому що працюємо із конкретним сегментом, 

розробляючи для нього програму ринкового впливу. 

Для роботи в обраному сегменті ринку необхідно сформувати базову 

стратегію розвитку. 

Таблиця 4.15. Визначення базової стратегії розвитку 
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№ 

п/п 

Обрана 

альтернатива 

розвитку проекту 

Стратегія 

охоплення 

ринку 

Ключові 

конкурентоспроможні 

позиції відповідно до 

обраної альтернативи 

Базова 

стратегія 

розвитку* 

1 Підсилення сильних 

сторін стартапу за 

рахунок ринкових 

можливостей 

Передбачає 

надання товару 

важливого з 

точки зору 

споживача 

властивостей, які 

роблять товар 

відмінним від 

товарів 

конкурентів 

Найкращі задіяні робочі 

центри, велика БД, 

виготовлення виробу в 

термін. 

Ціна така, як і у 

конкурентів 

Стратегія 

диференціації 

За базову стратегію розвитку було взято стратегію диференціації, що 

передбачає надання товару важливих з точки зору споживача відмінних 

властивостей, які роблять товар відмінним від конкурентів. 

Таблиця 4.16. Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 

№ 

п/п 

Чи є проект 

«першопрохідцем» 

на ринку? 

Чи буде компанія 

шукати нових 

споживачів, або 

забирати 

існуючих у 

конкурентів? 

Чи буде компанія 

копіювати основні 

характеристики 

товару 

конкурента, і які? 

Стратегія 

конкурентної 

поведінки * 

1 Проект не є 

«першопрохідцем» 

Компанія буде 

забирати 

існуючих у 

конкурентів 

Не буде 

копіювати основні 

характеристики 

програми 

конкурента 

Стратегія 

заняття 

конкурентної 

ніші 

За базову стратегію конкурентної поведінки була прийнята стратегія 

зайняття конкурентної ніші, коли компанія в якості цільового ринку вибирає 

один або декілька ринкових сегментів малого розміру. Головне завдання 
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компанії при цьому - це постійна турбота про підтримку і розвиток своєї 

конкурентної переваги, формування лояльності і прихильності споживачів, 

підтримка вхідних бар’єрів. 

На основі вимог споживачів з обраного сегменту до постачальника і 

продукту, а також в залежності від стратегії розвитку та стратегії конкурентної 

поведінки розробляємо стратегію позиціювання яка визначається у 

формування ринкової позиції, за яким споживачі мають ідентифікувати 

проект. 

Таблиця 4.17. Визначення стратегії позиціонування 

№ 

п/п 

Вимоги до 

товару 

цільової 

аудиторії 

Базова 

стратегія 

розвитку 

Ключові 

конкурентоспроможні 

позиції власного 

стартап проекту 

Вибір асоціацій, які 

мають сформувати 

комплексну позицію 

власного проекту (три 

ключових) 

1 Висока 

оптимізація і 

вчасне 

виготовлення 

виробів 

Стратегія 

диференціації 

Краща якість ніж у 

конкурентів за такою ж 

ціною 

Надійність 

Стабільність 

Точність 

Компанія за стратегію розвитку обрала диференціацію, і за цільові групи 

було обрано державні та приватні підприємства, хоча у них вже є 

постачальники, але за рахунок нової технології компанія буде забирати 

клієнтів у конкурентів, і проводити підтримку та реалізовувати розвиток своєї 

конкурентної переваги. 

4.5. Розроблення маркетингової програми стартап проекту 

Під час розроблення маркетингової програми першим кроком є розробка 

маркетингової концепції товару, який отримає споживач. 

Таблиця 4.18. Визначення ключових переваг концепції потенційного 
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За рахунок ключових переваг товару і стратегії диференціації, що 

передбачає надання товару важливих з точки зору споживача відмінних 

властивостей за такою ж ціною як і у конкурентів буде розроблено 

маркетингову програму стартап проекту. 

Таблиця 4.19. Опис трьох рівнів моделі товару 

Рівні товару Сутність та складові 

І. Товар за 

Програма для розрахунку напруження в різальному 

інструменті 

задумом Можна виділити наступні вигоди використання: 

 забезпечення оптимізації робочих центрів; 

 виконання виготовлення виробів в термін; 

 швидке переналагодження виробів деталі; 

 підвищена якості продукції.  

ІІ. Товар у Властивості/характеристики М/Нм Вр/Тх /Тл/Е/Ор 

реальному 1. Економічні Нм Вр 

виконанні 2. Призначення Нм Тх 

№ 

п/п 
Потреба 

Вигода, яку пропонує 

товар 

Ключові переваги перед 

конкурентами (існуючі 

або такі, що потрібно 

створити) 

 

 

1 

Потреба в 

програмному 

забезпеченні 

для оптимізації 

робочих 

центрів, і 

виконання 

виготовлення 

виробів 

 в термін 

Необхідність задіяти всі 

робочі центри, 

виконання всіх 

поставлених задач 

в термін, швидке 

переналагодження 

системи виробництва 

Постійна технічна 

підтримка та оновлення. 

Вдосконалення алгоритму 

розрахунків та його 

вдосконалення. 

Вдосконалення програми 

шляхом додавання нових 

можливостей і методів 

розрахунків. 
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Рівні товару Сутність та складові 

 3. Надійність М Тл 

 4. Технологічні М Тх 

 5. Транспортабельності М Тх 

 6. Безпеки М Тх 

 Якість: Відповідає нормам ГОСТ 2.307-2011 «Виготовлення і 

 складання виробів» [21]. 

 Пакування: Картонна коробка із торгівельною маркою, назвою 

 продукту і технічними характеристиками  

 Марка: назва організації-розробника 

III. Товар із Розповсюдження реклами 

підкріпленням Акція, яка передбачає придбати кілька товарів за зниженою 

ціною 

За рахунок чого потенційний товар буде захищено від копіювання: 

Захист інтелектуальної власності, патент на винахід. 

В таблиці 4.19. ми створюємо трьохрівневу модель нашого товару, що 

включає задум товару та його вигоди, основі характеристики готового товару, 

спосіб його пакування та захисту від копіювання та плагіату. 

Наступним кроком є визначення цінових меж, якими необхідно 

керуватися при встановленні ціни на потенційний товар, це передбачає аналіз 

цін товарів конкурентів, та доходів споживачів продукту (табл. 4.20.). 

Таблиця 4.20. Визначення меж встановлення ціни. 

№ 

п/п 

Рівень цін на 

товари 

замінники 

Рівень цін на 

товари 

аналоги 

Рівень доходів 

цільової групи 

споживачів 

Верхня та нижня межі 

встановлення ціни на 

товар/послугу 

1 150000 грн. 100000 Середній 100000 - 250000 грн. 
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В таблиці проаналізовано ринкові ціни на товари аналоги та замінники, 

а також середній рівень доходів споживачів. За отриманими даними буде 

встановлена верхня та нижня межа на нашу програму. 

Таблиця 4.21. Формування системи збуту. 

№ 

п/п 

Специфіка 

закупівельної 

поведінки цільових 

клієнтів 

Функції збуту, які 

має виконувати 

постачальник 

товару 

Глибина 

каналу 

збуту 

Оптимальна система збуту 

 Звична купівля Доставка товару Канал  Власна система збуту. 

 з деяким змінами, покупцю, його нульового Виробник 

 або модифікована встановлення та рівня безпосередньо продає 

 закупівля. Вона налаштування.  товар клієнту і 

 передбачає 

придбання 

  

використовує три 

 дещо змінених   способи прямого 

 товарів(послуг), або   продажу : 

 зміну ціни на товар   - Торгівля через магазини 

 (послугу), або зміну   - Посилкова торгівля 

 кількості   - Торгівля в роздріб 

 постачання).    

Спираючись на специфіку закупівельної поведінки цільових клієнтів 

було обрано власну систему збуту, коли виробник безпосередньо продає товар 

клієнту через торгівлю в магазинах, посилками чи в роздріб. Також заглибину 

каналу збуту було обрано канал нульового рівня, тому що компанія хоче мати 

тісні контакти із споживачами на обмеженому цільовому каналі. 

Таблиця 4.22. Концепція маркетингових комунікацій 
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№ 

п/п 

Специфіка 

поведінки 

цільових 

клієнтів 

Канали 

комунікацій, 

якими 

користуються 

цільові 

клієнти 

Ключові 

позиції, обрані 

для 

позиціонуван-

ня 

Завдання 

рекламного 

повідомлення 

Концепція 

рекламного 

звернення 

1 Перегляд 

інформаційних 

ресурсів із 

потрібним 

якісним 

товаром за 

доступною 

ціною. 

Інтернет 

ресурси, 

виставки, 

рекламні 

статті. 

Послідовність у 

реалізації 

обраної позиції. 

Доступність 

та 

об’єктивність 

інформації про 

фірму та товар. 

Послідовність 

при прийнятті 

рішень. 

 Інформаційне 

завдання про 

новий товар, та 

формування 

знань про марку 

та виробника. 

Висока якість 

і швидке 

виготовлення 

виробів. 

Висока якість і швидке виготовлення виробів є головною концепцією 

товару, за рахунок яких він є конкурентоспроможним на ринку. 

Спираючись на специфіку закупівельної поведінки цільових клієнтів 

було обрано власну систему збуту, коли виробник безпосередньо продає товар 

клієнту. 

Ціноутворення відбувається на основі аналізу товарів - аналогів і 

відбувається під час фінансово-економічного аналізу проекту з залученням 

експертів. 

За ринкову поведінку буде прийнята стратегія зайняття конкурентної 

ніші, коли компанія в якості цільового ринку вибирає один або декілька 

ринкових сегментів малого розміру. Головне завдання компанії при цьому - це 

постійна турбота про підтримку і розвиток своєї конкурентної переваги, 



 
 

 
 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

123 
МД.ПМ04.00 ПЗ 

 

формування лояльності і прихильності споживачів, підтримка вхідних 

бар’єрів. 

4.6. Висновки 

Ринкова комерціалізація проекту опирається на наявний попит, 

динаміку ринку та рентабельність роботи на ринку. Клієнти на даному ринку 

зазвичай займаються звичною купівлею з деякими змінами, яка передбачає 

придбання дещо змінених товарів, або зміну ціни на товар, саме на це і 

розрахований даний стартап, так як за рахунок розробленої програми 

відбудеться покращення характеристик інструменту, він матиме кращі 

властивості при роботі порівняно із товарами конкурентів. 

Спираючись на специфіку закупівельної поведінки цільових клієнтів і 

розробивши власну систему збуту є хороші перспективи впровадження даного 

продукту на ринок. Бар’єром входження на ринок є велика кількість товарів-

аналогів, але порівняно із ними дана програма оптимізує робочі центри, має 

велику БД, виготовлення виробів в заданий термін і швидке переналагодження 

системи за рахунок чого він може стати конкурентоспроможним на ринку. 

Впровадження на ринок розроблена на основі стратегії зайняття 

конкурентної ніші, коли компанія в якості цільового ринку вибирає один або 

декілька ринкових сегментів малого розміру. 

Отже, подальша імплементація продукту є доцільною за рахунок 

сильних сторін продукту і наявного попиту на ринку. 
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5. Загальні висновки 

Вимірювання густини газів в зокрема природного газу є дуже важливою 

проблемою сьогодення. В цій магісторскій дисертації було проведене 

дослідження та розглянуто ультразвуковій та вібраційний густиномір. Були 

проведені розрахунки впливу в ультразвуковому методі температури 

виміряної швидкості звука на густину природного газу була знайдено 

оптимальний відрізок на якому цей метод показує неменшу похибку. Що 

дозволяє нам отримувати найточніші результати. Також був розглянутий 

вібрацій густиномір. дещо були оптимізовані його габаритні розміри 

розроблена теоретична схема під’єднання його до трубопроводу. Була 

побудована електрична схема під’еднання адаптера АД-4М до приладу. 
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