CROMATÓGRAFO PARA GÁS NATURAL
CROMATOGRAFIA

Princípios de Funcionamento
Método que, através de diversas técnicas, tem como objetivo principal a separação dos componentes de uma mistura gasosa
(através de colunas de separação) com fins analíticos. As Colunas de Separação são os principais componentes da Cromatografia e é no
interior delas que ocorre a separação dos compostos. O Gás de Arraste é o veículo que transporta a amostra pelas colunas até o Detector
de Condutividade Térmica ou TCD, efetuando-se assim a análise dos componentes que compõe o Gás Natural.

O Cromatógrafo modelo HGC atende aos requisitos da portaria nº 104 – ANP.
Análise dos 11 componentes, conforme norma ISO 6974 N2, CO2, CH4, C2H6, C3H8, i-C4H10, n-C4H10, neo-C5, i-C5H12, n-C5H12 e C6+
Poder calorífico (superior e inferior), densidade do gás, densidade relativa, índice de Wobbe e fator de compressibilidade do gás
Análise e cálculos baseados em padrões das normas ISO 6974, 6976
Monitoramento de dados adicionais Cromatograma, Temperatura do forno, Pressão do Gás de Arraste

INTERFACES
UNIDADE DE ANÁLISE E CONTROLE HGC303

Análise 11 componentes e calcula 5 valores definidos na ISO
Montagem em campo

UNIDADE GERENCIADORA DE DADOS – HDM303
Comunicação Modbus / Analógica
Registro de Dados Históricos
Contatos para calibração
Contatos para multitramos

ADAPTADOR FIELDBUS – HFA100

Conversor Fieldbus para USB

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Baixo custo de instalação
Instalação em área classificada
Análises de gases imediatamente após instalado
Fácil integração com outros sistemas
Baixa manutenção
Fácil para instalar e operar – “Plug and Play”
Efetua a média dos valores medidos de cada componente
Construção simples e compacta
Cromatograma com dados normalizados e não normalizados
Baixo consumo de Gás Processo: 30 até 70 ml/min
Baixo consumo de Gás Arraste (He~99,99%) 25ml/min aproximadamente

Condicionamento de Amostra
A pressão do gás de calibração é a mesma ajustada no gás de processo (4bar +/- 0,5bar).
Uso de gás Hélio ultra-puro 99,99% para arraste; a pressão deve ser ajustada na faixa de 3,5 ~ 4,5 kgf/cm².
Ar comprimido na mesma faixa de pressão do “He, ou o próprio Hélio, consumo 25ml/min em condições normais de operação.
Uma garrafa com 6m³ de He tem autonomia de 8 meses.
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