
 

 

 :گازها آنالیز سی جی ویژگیهای

 

سیستن آًالیض گاصّای خالع ٍ تشکیبی اص کوپاًی یاًگ لیي کطَس کشُ جٌَبی دس ٍاقغ پاسخی است بِ 

د با بَدجِ ای هٌطقی پاسخی ىکِ توایل داسُ ّای هختلف هػشف کٌٌذُ دس ایشاى ًیاصّای گًَاگَى گشٍ

 .بِ دست آٍسًذگستشدُ بشای ًیاصّای آًالیضی سیاالت خَد 

با تَجِ بِ گستشدگی ًیاصّا ٍ تجشبِ طَالًی هذت کاسضٌاساى ضشکت کیویا غٌؼت جْاى فٌاٍس دس صهیٌِ 

سٍش ّای کشٍهاتَگشافی ، طشاحی هٌحػش بفشدی بؼول آهذ ٍ جْت اجشا با استفادُ اص پیطشفتِ تشیي قطؼات 

س کطَس کشُ جٌَبی هًَتاط ضذُ تَسط هؼتبش تشیي ساصًذُ ّای کطَس آهشیکا تَسط کوپاًی یاًگ لیي داسائِ 

 .ٍ اسائِ هیگشدد 

اهتیاص ایي اهش دس اختیاس داضتي سیستوی با پیطشفتِ تشیي قطؼات آهشیکایی ٍلی با خذهات ٍاقؼی گاساًتی ٍ 

 .باضذ هی لحاظ بْشُ بشداسی َّضوٌذاًِ اص قَاًیي تحشینُ پطتیباًی ب



 

 

هخلَط گاصّای هؼذًی ٍ یا ّیذسٍکشبَسی سا بِ  سیستن اسائِ ضذُ قادس است اًَاع گاصّای بسیاس خالع ٍ یا

ٍ ّیذسٍکشبَسّا اص دٍ کشبي  H2/He/O2/N2/CO/CO2/Ar/CH4گاصّایی اصقبیل . آساًی آًالیض ًوایذ 

 (گاص طبیؼی بطَس هثال)تا ّطت کشبي 

لحاظ ایٌکِ داًص فٌی ایي سیستن بَهی ُ سیستن اسائِ ضذُ اص ًَع طشاحی بستِ ًبَدُ ٍ بطشاحی البتِ 

ُ چِ بّشگًَِ آًالیض بش سٍی گاصّا ٍ یا سیال ّا  تغییش آسایص سیستن جْت اًجام ػولیهیباضذ اهکاى 

ى ایي ساغَست ًوًَِ اص سیلٌذس ًوًَِ ٍ یا با اتػال هستقین بِ سیستن پایلَت ٍ یا ٍاحذ تَلیذ تَسط کاسضٌا

 .ضشکت هقذٍس هیباضذ 

یی بسیاس باالی ایي سیستن استفادُ اص دٍ ػذد ضیش ًوًَِ بشداسی اتَهاتیک یکی جْت ًوًَِ ّای دلیل تَاًا

 ٍ ضیش دیگش جْت غلظت ّای دس هقادیش دسغذ  ppmبسیاس خالع ٍ ضٌاسائی هقادیش ًاخالػی ّا دس حذ 

 . است

کاس بَدى دس فَاغل  آهادُ بِستَى ّای اًتخاب ضذُ هَئیٌِ با قطش باال با طَل ػوش ػوال بی ًْایت ٍ 

طَالًی اهکاى تفکیک بسیاس ًیشٍهٌذ اجضای ًوًَِ بشای غذّا آصهایص بذٍى ًیاص بِ باصیافت ٍقت بش ستَى سا 

 .ػولی هیکٌذ

ضٌاسایی ػوال  HID/ micro TCD/FIDاستفادُ َّضوٌذاًِ اص دتکتَسّای فَق حساس ٍ بسیاس پایذاس 

 .ًوایذ هی ّشگًَِ هادُ ای دس ّش غلطتی سا اهکاى پزیش

هْوتش اص ّوِ طشاحی هتذ آًالیض ٍ اهکاى تغییش ٍ طشاحی اختػاغی جْت ًوًَِ ّای خاظ ّش هػشف 

 .ایي سیستن سا چٌذ بشابش هیٌوایذ یئاکٌٌذُ تَاى

هَاسد یاد ضذُ فَق ٍ پطتیباًی ػلوی ٍ فٌی ضشکت کیویا غٌؼت جْاى فٌاٍس دلیل اًتخاب داًطگاُ ّای 

، اهیشکبیش ، ضشکت ّای اسائِ کٌٌذُ گاص ّای خالع اص قبیل فشافي گاص /کاضاى /تْشاى/ غٌؼت ًفت اَّاص

ّای ساکتَسّای تست ٍ غیشُ ، ضشکت ًفت ٍ گاص سشٍ جْت آًالیض خشٍجی کالًتشی ، اسکاى گاص اخَاى 

 .هیباضذ .....ٍ  ، ضادگاى، غذیش ًی سیض ، هیاًِّشهضگاىکیص،  کاٍُ،ضشکت ّای فَالد خَصستاى / کاتالیست 
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