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В статті досліджено можливість проведення класифікаційного аналізу класів товарних бензинів 
та легких (бензинових) газоконденсатних фракцій. Застосування кластерного аналізу дозволи-
ло однозначно відрізнити класи товарних бензинів від легких газоконденсатних фракцій за ре-
зультатами діелектричних досліджень. Класифікація всередині класу товарних бензинів за то-
варною маркою виявилась можливою при використанні тільки значень відносної діелектричної 
проникності вихідного зразка та 3-х фракцій, відібраних за обраними температурами кипіння, а 
всередині класу легких газоконденсатних фракцій – за результатами значень діелектричної 
проникності та значень об’ємів фракцій та густини вихідного зразка. Перевагами цього мето-
ду є низька вартість виконання одиничного визначення, висока мобільність приладу для вимірю-
вань відносної діелектричної проникності, а також експресність вимірювань.  

VASILIY A. RUDNEV, ALEXANDER P. BOICHENKO, PAVEL V. KARNOZGICKIJ.
  
CLASSIFICATION 

OF COMMERCIAL GASOLINE AND LIGHT CONDENSATE FRACTIONS OF GAS FIELDS OF 
EASTERN REGIONS OF UKRAINE BASED ON DIELECTRIC AND GAS-CHROMATOGRAPHIC DATA 
- The opportunities of the application of the classification analysis of the commercial gasoline samples 
and light (gasoline) fraction of gas condensate were investigated. The application of the cluster analysis 
allowed distinguishing the classes of commercial gasoline from the light fraction of gas condensate by 
results of dielectric measurements. Classification inside of the class of commercial gasoline by brand is 
possible by using the data of relative capacitivity of sample and of three fractions collected according to 
the chosen boiling temperatures. The classification inside of the class of light gas condensate fraction is 
possible by using data on relative capacitivity and results of physical-chemical analysis of samples. The 
advantages of proposed method are low rate of single analysis and high portability of the offered instru-
ments for conducting the analysis. 
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Вступ 

Зростання кількості автомобільного транспо-
рту та типів двигунів внутрішнього згорання, що 
є вимогливими до якості бензинів, та наявність 
кількох марок бензинів на українському ринку [1] 
викликають потребу створення експресних, де-
шевих та надійних методів класифікації великої 
кількості зразків палив. На сьогодні автомобільні 
бензини отримують з використанням різної за 
своїм складом та місцем добування сировини 
[2]. Визначення походження сировини, яка вико-
ристовується при виробництві бензинів, є актуа-
льною для завдань криміналістики та екологіч-

ного моніторингу. Значну частину вітчизняних 
бензинів отримують шляхом переробки газокон-
денсатів, великі поклади яких знаходяться на 
території східних областей України [3], тому не-
обхідною є розробка методик визначення при-
належності зразка газоконденсату до відповід-
ного родовища. Значна кількість зловживань в 
сфері переробки сировини та реалізації готової 
продукції вимагає розробки підходів як до дифе-
ренціації товарних бензинів та сировини, особ-
ливо легких газоконденсатних фракцій, так і для 
визначення відповідності бензинів марці, а си-
ровини – місцю добування. 

Незважаючи на потребу створення підходів 
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до класифікації палив та сировини такі роботи 
почали з’являтись лише нещодавно [4, 5]. Це 
пов’язано з розвитком методів хемометрики та 
удосконаленням комп’ютерної техніки, що сьо-
годні дозволяє обробляти значні масиви даних.  

Відомі спроби застосувати нейронні мережі 
до спектрів флуоресценції зразків палив та мас-
тил збуджених лазером [4].  

В роботі [5] дані газо-хроматографічного ана-
лізу з мас-спектрометричним детектором вико-
ристано для класифікації звичайних та „преміум” 
бензинів з застосуванням методу нейронних ме-
реж. Аналогічні експериментальні дані викорис-
тано для класифікації мастил за методом муль-
тиканального паралельного факторного аналізу 
[6]. Класифікація автомобільних бензинів за екс-
периментальними даними, що вимірювались 
«електронним носом», запропонована в роботі 
[7]. В роботах [8, 9] порівнюються різні хемомет-
ричні методи для класифікації бензинів за дани-
ми ІЧ спектроскопії. Запропоновано цікавий ме-
тод класифікації бензинів за допомогою аналізу 
головних компонент та дискримінаційного аналі-
зу за даними кривих дистиляції [10]. Найбіль-
шою перевагою методів класифікації, що базу-
ються на хемометричних методах аналізу даних 
полягає у відсутності суб’єктивізму при прийнятті 
рішення щодо приналежності зразка, що аналі-
зують. Крім того в більшості випадків автори 
вказують на прийнятну похибку при класифікації, 
що складає менше 10-15 %.  

Серед основних недоліків запропонованих 
підходів є досить висока тривалість хроматог-
рафічного аналізу та необхідність в більшості 
випадків використовувати стандартні зразки 
складу бензинів.  

Крім того, хроматографічне обладнання має 
високу вартість та невелику мобільність, що 
унеможливлює проведення експресного аналізу. 
ІЧ спектроскопічні дослідження бензинів є до-
сить експресними, однак, як і хроматографічне 
обладнання, ІЧ спектрометри мають високу вар-
тість, крім того ІЧ спектрометри практично не 
можуть застосовуватись у мобільних лаборато-
ріях. 

В нашій попередній роботі запропоновано 
використовувати діелектрометричну проникність 
товарних бензинів та легких газоконденсатних 
фракцій для їх ідентифікації та класифікації [11].  

В цій роботі розроблено підхід до класифіка-
ції товарних бензинів українського виробництва 
та легких газоконденсатних фракцій добутих на 
території України з використанням діелектроме-
тричних даних та хемометричних методів кла-
сифікації.  

Результати класифікації за діелектрометрич-
ними даними порівняно з результатами класифі-
кації за газохроматографічними даними. 

 

 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

Методи дослідження  

В даній роботі використовували методи діе-
лектрометрії для визначення діелектричної про-
никності, газорідинної хроматографії для визна-
чення фракційного складу, ареометрії для ви-
значення густини зразків. 

Показник діелектричної проникності вимірю-
вався за резонансним методом, сутність якого 
полягає в вимірюванні ємності вимірювальної 
комірки з двома електродами, між якими знахо-
диться досліджувана рідина, та наступним роз-
рахунком діелектричної проникності [12]. Вимі-
рювання проводилося на вимірювачі типу Е4-4. 
Розрахунок діелектричної проникності проводи-
вся за формулою (1): 
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де   – показник діелектричної проникності; 

0c  – ємність (пФ) вимірювальної комірки, що 

заповнена повітрям; 

1c – ємність вимірювальної комірки, яка запо-

внена досліджуваною рідиною; 

nc  – паразитна ємність комірки [13]. 

Паразитну ємність розраховували за наступ-
ною формулою: 
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де 0c – ємність (пФ) вимірювальної комірки, 

що заповнена повітрям; 

kc  – ємність вимірювальної комірки, яка за-

повнена калібрувальною рідиною; 

k  – значення діелектричної проникності ка-

лібрувальної рідини [13]. 
В якості калібрувальної рідини використову-

вався толуол. k  толуолу складає  2.379 [12]. 

При виміряному значенні 0c  =32.8 пФ значення 

nc  склало 15.89 пФ. Калібрування комірки за 

толуолом та вимірювання 0c  повторювали пе-

ред кожною серією вимірювань. Об’єм рідкої 
проби, що використовували для проведення од-
ного вимірювання, складав 25 мл.  

Для встановлення компонентного складу до-
сліджуваних нафтопродуктів використовувався 
метод газорідинної хроматографії. Хроматогра-
фування проводили на хроматографі «Крис-
талл-2000М» (ЗАО СКБ «Хроматэк», Російська 
Федерація). Хроматографування проводили за 
наступних умов: ручне введення проби мікрош-
прицем (об’єм проби 1 мкл); газ-носій – азот; 
детектор – пламенно-іонізаційний; колонка – 
Quadrex 007–1 50м×0.25мм (Quadrex corporation, 
USA) з нерухомою фазою – полідиметилсилок-
сан; температура детектору – 210 °С; темпера-
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тура випаровувача – 180 °С; швидкість газу-
носію – 20 мл/хв. Температуру програмували за 
наступною схемою: початкова температура ко-
лонки 35 °С; тривалість ізотермічної частини на 
початку хроматографування 20 хв.; швидкість 
нагрівання – 2

 °
С/хв.; кінцева температура коло-

нки 200 °С.  
Тривалість одного аналізу складала 110 хв. 

Встановлення режимів хроматографування, ро-
зрахунок площ та ідентифікацію піків виконували 
за допомогою програми «Хроматэк-Аналитик 
2.5» (ЗАО СКБ «Хроматэк», Російська Федера-
ція), розрахунок масових часток компонентів 
проводили за допомогою програми «Gasoline» 
(ЗАО СКБ «Хроматэк», Російська Федерація). 

Визначення фракційного складу проводилось 
відповідно до ГОСТ 2177-99 [14]. Сутність мето-
ду полягає в нагріванні зразка бензину з наступ-
ним його конденсуванням у холодильнику з во-
дяним охолодженням та збором отриманого 
конденсату у мірному циліндрі. Відмічають об’єм 
відгону та відповідну йому температуру парів 
бензину у колбі для перегонки, що вимірюють 
ртутним термометром.  

Визначення густини проводилося відповідно 
до ГОСТ 3900-85 [15]. Сутність методу полягає у 
зануренні ареометру у досліджуваний нафтоп-
родукт, зніманні показань за шкалою ареометру 
при температурі визначення та перерахунку ре-
зультатів на густину при температурі 20 °С. 
 
Зразки бензинів та легких газоконденсат-
них фракцій 

Для дослідження були відібрані 23 зразка бе-
нзинів та 35 зразків легких газоконденсатних 

фракцій. В табл. 1 наведено марки бензинів та 
назви місць добування легких газоконденсатних 
фракцій та відповідна кількість зразків. Усі зраз-
ки бензинів відповідають зазначеним маркам за 
ДСТУ 4063-2001 [1].  

 
Програмне забезпечення  

Для обробки експериментальних даних вико-
ристовували програми Microsoft Excel (2002, 
Microsoft Corporation, http://office.microsoft.com) 
та Statistica 6.0, data analysis software system 
(2004, http://www.statsoft.com). 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

Діелектрометричні дослідження досить давно 
застосовують для експресного визначення таких 
параметрів якості бензинів як октанове число 
[16, 17, 18]. Однак слід відмітити, що діелектри-
чна проникність є інтегральною величиною, тому 
її використання для характеристики різних за 
складом та властивостями бензинів може при-
вести до хибних результатів.  

Більш надійну інформацію щодо властивос-
тей досліджених бензинів можна отримати за 
значеннями діелектричної проникності не тільки 
вихідних зразків палива, але й для бензинових 
фракцій, що отримують шляхом фракційної пе-
регонки [19]. 

 Інформативність такого підходу може бути 
встановлена за результатами класифікації серії 
зразків бензинів відомих марок та легких газоко-
нденсатних фракцій відомої приналежності.  

 

 
 

 
 
 
Табл. 1. Марки бензинів, легких газоконденсатних фракцій та кількість зразків для дослідження. 

 

№ 

з/п 

Назва марки бензину або 

родовища відбору 

газового конденсату 

Кількість зразків Умовне позначення  

на рис. 3, 4, 5, 6, 7 

1 А-98 5 А-98 

2 А-95 6 А-95 

3 А-92 6 А-92 

4 А-76 6 А-76 

5 Сахалінське 5 С 

6 Юліївське 5 Ю 

7 Східно-Новоселівське 5 ВН 

8 Шебелінське 5 Ш 

9 Крестищенське 5 К 

10 Личківське 5 Л 

11 Ульянівське 5 У 
 
 

http://office.microsoft.com/
http://www.statsoft.com/
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Рис 1. Розподіл діелектричної проникності компонентів бензину від температури їх кипіння (ε – діелект-
рична проникність) 
 

 
 
Вибір температур відбору фракцій бен-

зинів 

Згідно літературних даних до бензинів вхо-
дять наступні основні класи речовин: розгалу-
жені, нерозгалужені та циклічні алкани та аро-
матичні вуглеводні. На рис. 1 наведено діелект-
ричну проникність [20] основних компонентів 
бензинів від температури кипіння, а саме: н-
алканів від пропану до н-тридекану, 2-
метилбутану, циклопентану, 2-метилпентану, 
циклогексану, метилтретбутилового етеру, 2-
метилгексану, бензену, метилциклогексану, то-
луолу, 2-метилгептану, 2-метилоктану, етилбен-
золу, о-, м-, п-ксилолів, алкіл бензолів, нафталі-
ну [21, 22]. 

 
Аналізуючи рис. 1 можна зробити наступні 

висновки: (і) діелектрична проникність для кож-
ного класу вуглеводнів збільшується зі збіль-
шенням молекулярної маси; (іі) ароматичні вуг-
леводні бензинів мають більші значення діелек-
тричної проникності, ніж, аліфатичні; (ііі) діелек-
трична проникність кисневмісних антидетона-
ційних добавок, наприклад метилтретбутилово-
го етеру, значно вища, ніж вуглеводнів. Харак-
тер розподілу вуглеводнів у складі бензину до-
зволяє виділити декілька фракцій, значення діе-
лектричної проникності яких повинні відрізняти-
ся та характеризувати відповідні компоненти 
бензину: 1 фракція – від початку кипіння до 
75 °С; 2 фракція – від 75 до 120 °С; 3 фракція – 

від 120 до 190°С. В першу фракцію будуть зби-
ратися аліфатичні  вуглеводні, які мають віднос-
но низькі значення діелектричної проникності та 
метилтретбутиловий етер, який є добавкою до 
високооктанових бензинів. В другу фракцію від-
ганяються також ароматичні вуглеводні бензол 
та толуол.  

В третій фракції значний вплив на діелектри-
чну проникність повинні давати ароматичні вуг-
леводні. Такий вибір температур відбору бензи-
нових фракцій також відповідає ДСТУ 4063-2001 
[1] – обрані температури відбору фракцій є мак-
симально допустимими температурами відбору 
відповідно 10, 50, 90% відгону бензину. 

На основі результатів газохроматографічного 
аналізу бензину марки А-95 було побудовано 
діаграму, де внесок кожного компоненту в зага-
льну діелектричну проникність розраховували як 
добуток його діелектричної проникності на від-
носну долю компоненту у складі бензину (рис. 
2).  

Найбільший внесок у діелектричну проник-
ність бензину А-95 вносять ізо-пентан, що ки-
пить при 28 °С, метилтретбутиловий етер 
(55 °С), толуол (111 °С), м-ксилол (139°С), 1, 2, 
4-триметилбензол (169°С).  

Таким чином, фракціювання вихідного зразка 
та вимірювання діелектричної проникності кож-
ної з фракцій повинно надати додаткову інфор-
мацію щодо приналежності бензину або легкої 
газоконденсатної фракції певній групі. 

 



Методы и объекты химического анализа, 2010, т.5, №3, с.130 -138 

152   ©В.А. Руднєв, О.П. Бойченко, П.В. Карножицький 

 
Рис 2. Внесок окремих компонентів в загальну діелектричну проникність бензину (ε – діелектрична про-
никність, w – відносний вміст компоненту) 
 

 
 
 
Класифікація бензинів та легких газокон-

денсатних фракцій методами кластерного 
аналізу 

На сьогодні хемометрика опанувала практич-
но всі відомі статистичні методи для аналізу хі-
мічних даних. Однак застосування складних ал-
горитмів та нелінійних методів аналізу даних, 
таких як нейронні мережі, досить часто не при-
водить до значного поліпшення результатів, по-
рівняно з класичними методами кластерного 
аналізу та аналізу головних компонент. Крім то-
го вимагає прискіпливої уваги до вибору типу 
нейронної мережі та її навчанню. В даній роботі 
ми застосували ієрархічний кластерний аналіз з 
використанням різних методів розрахунку відс-
тані між кластерами та правил об’єднання клас-
терів [23]. Однією з переваг кластерного аналізу 
є відсутність необхідності заздалегідь визначати 
кількість кластерів та можливість аналізувати не 
лише кінцевий результат – віднесення зразків до 
тієї чи іншої групи, але й відстані, на яких клас-
тери об’єднуються до певної групи.  

На першому етапі ієрархічного кластерного 
аналізу розраховується відстань між кожним 
зразком у багатовимірному просторі змінних, що 
характеризують кожен зразок.  

Для цього найбільш часто використовують 
евклідову відстань 
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   [24]. 

На другому етапі проходить об’єднання клас-
терів. Через наявність кількох зразків в кожному 
кластері вибрів методу кластерізації груп теж 
має кілька варіантів. До найбільш відомих мето-
дів групування даних в кластери відносяться: (і) 
одиничне зв’язування, або метод найближчого 
сусіда, коли відстань між кластерами визнача-
ється відстанню між двома найближчими сусі-
дами у кожному з кластерів; (іі) метод повного 
зв’язування, де відстань між двома кластерами 
визначають як найбільшу відстань між об’єктами 
з двох кластерів; (ііі) метод незваженого попар-
ного середнього та зваженого попарного серед-
нього, де відстань між кластерами розраховують 
як середню відстань між всіма парами об’єктів в 
кожному з них, що в останньому випадку зважа-
ють відповідно до кількості об’єктів в кожному 
кластері; (іv) ітераційний метод Варда, в якому 
об’єднуються кластери з найменшою сумою 
квадратів між об’єктами [24]. В роботі протесто-
вано всі вище наведені методи розрахунку відс-
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тані між кластерами для кожного з методів 
об’єднання кластерів. За результатами кластер-
ного аналізу будують дендрограму, на якій мож-
на прослідкувати об’єднання зразків відповідно 
до збільшення відстані між ними.  

 
Класифікація товарних бензинів та лег-

ких газоконденсатних фракцій за 
діелектрометричними даними 

 
Класифікація зразків бензинів та легких газо-

конденсатних фракцій з використанням значень 
діелектричної проникності кожної з трьох відіб-
раних при дистиляції фракцій та діелектричної 
проникності вихідного зразка дозволили чітко 
розділити легкі газоконденсатні фракції та това-
рні бензини з використанням усіх методів розра-
хунку відстані між кластерами та методів 
об’єднання у кластери (рис. 3). Детальний ана-
ліз отриманих результатів класифікації товарних 
бензинів та легких газоконденсатних фракції 
вказує на задовільну класифікацію товарних бе-
нзинів (рис. 4). (Тут і далі дендрограми предста-
влені для евклідової відстані та методу повного 
зв’язування, поєднання яких відповідало най-

меншій похибці класифікації, як товарних бензи-
нів, так і легких газоконденсатних фракцій). 

Лише один з товарних бензинів марки А-92 
був віднесений до групи бензинів А-95. Це 
пов’язано з більшим вмістом в ньому МТБЕ та 
толуолу (встановлено методом газорідинної 
хроматографії), порівняно з іншими бензинами 
А-92, що характерно для більш високооктанових 
бензинів. На дендрограмі (рис. 4) чітко розмежо-
вані бензини марок А-76 та А-92 від бензинів А-
95 та А-98, що вказує на високий вміст добавок 
для збільшення октанового числа у останніх.  

Застосування лише даних діелектричної про-
никності для класифікації легких газоконденсат-
них фракцій виявилось незадовільним. Тому 
крім даних з діелектричної проникності кожної з 
фракції та вихідного зразка також використали 
значення густини вихідного зразка та об’єми ко-
жної з відібраних фракцій. Через різну розмір-
ність цих величин дані перед обробкою були 
попередньо стандартизовані. На рис. 5 предста-
влена отримана дендрограма для легких газо-
конденсатних фракцій.  

 
 

 
Рис. 3. Дендрограма класифікації товарних бензинів та легких газоконденсатних фракцій за даними діе-
лектричної проникності 
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Рис. 4. Дендрограма класифікації товарних бензинів за даними діелектричної проникності 
 

 
 

 
Рис. 5. Дендрограма класифікації легких газоконденсатних фракцій за даними діелектричної проникнос-
ті, густини вихідного зразка та об’єму відігнаних фракцій.  
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Легкі газоконденсатні фракції чотирьох з се-
ми родовищ були вірно класифіковані. Пробле-
мними для класифікації виявились Личківське, 
Шебелінське та Сахалінське родовища. За ре-
зультатами класифікації можна також зробити 
висновок про досить близькі властивості Юліїв-
ського та Крестищенського родовищ. Географіч-
не положення родовищ не корелює з їх класифі-
кацію, а тому для більш точної класифікації Лич-
ківського, Шебелінського та Сахалінського родо-
вищ необхідно використання додаткових даних, 
наприклад концентрацій металів в зразках. Най-
кращі результати при класифікації бензинів від-
повідають 85 % вірних віднесень зразків газоко-
нденсатів до певного родовища. 

 
Класифікації товарних бензинів та лег-

ких газоконденсатних фракцій за даними 
компонентного складу. 

Результати компонентного аналізу зразків 
товарних бензинів та легких газоконденсатних 
фракцій методом газової хроматографії дає ве-
лику кількість інформації, що характеризує ко-
жен з зразків. Тому цікавим видається порівнян-
ня результатів класифікації з використанням 
діелектрометричних даних та компонентного 
складу кожного зразка. Для класифікації товар-
них бензинів та газоконденсатних фракцій були 
використані результати визначення 38 наступ-
них компонентів: н-алкани від пропану до н-
тридекану, 2-метилпропан, 2-метилбутан, 2,2-
диметилбутан, метилтретбутиловий етер, 2-
метилпентан, 3-метилпентан, 2,2-
диметилпентан, бензол, циклогексан, 2-
метилгексан, 3-метилгексан, 1,3-
диметилциклопентан, метилциклогексан, толу-
ол, 2-метилгептан, 3-метилгептан, етилбензен, 
о-,м-,п-ксилоли, 1-метил-3-етилбензен, 1-метил-
2-етилбензен, 1,2,4-триметилбензен, 1,2,3-
триметилбензен, 1-метил-3-н-пропилбензен, 
нафталін  методом газорідинної хроматографії. 
На рис. 6, 7 наведено отримані дендрограми 
для товарних бензинів та газоконденсатних 
фракцій.  

Порівняння результатів класифікації показа-
ло, що похибка при класифікації товарних бен-
зинів за діелектрометричними показниками та 
показниками компонентного складу однакова, та 

відповідає віднесенню одного зразка бензину А-
92 до кластеру бензинів А-95, хоча вони і 
об’єднуються на більшій відстані ніж інші зразки 
бензинів марки А-95 (рис. 6). Використання да-
них компонентного складу для класифікації лег-
ких газоконденсатних фракцій дозволило більш 
надійно визначити приналежність зразків до пе-
вного родовища, однак два зразки все одно бу-
ло ідентифіковано невірно. Незважаючи на кра-
щі результати, отримані при використанні ком-
понентного складу для класифікації зразків, не-
обхідно зазначити, що одне газохроматографіч-
не визначення компонентного складу газоконде-
нсатів та бензинів займає близько 2 годин, що 
дозволяє проаналізувати лише невелику кіль-
кість зразків за робочий день. 

 

ВИСНОВКИ 

В роботі запропоновано та протестовано 
експресний та дешевий підхід до визначення 
приналежності зразків товарних бензинів пев-
ним маркам за результатами діелектричної про-
никності вихідного зразка та трьох відігнаних 
фракцій, а зразків легких газоконденсатів пев-
ним родовищам за результатами визначення 
діелектричної проникності та густини вихідного 
зразку та діелектричної проникності і об’ємів 
фракцій, відібраних за температурами кипіння. 

 Застосування кластерного аналізу до кла-
сифікації товарних бензинів дозволяє з високою 
точністю визначити марку бензину, крім того, 
результати такої класифікації не відрізняється 
від класифікації за даними компонентного скла-
ду, що отримані методом газорідинної хромато-
графії.  

Класифікація легких газоконденсатних фрак-
цій за значеннями діелектричної проникності та 
фізико-хімічним параметрам дозволила точно 
визначити приналежність зразків до 4 родовищ з 
семи.  

Запропонований підхід для класифікації то-
варних бензинів та вихідної сировини може бути 
застосований в лабораторіях при необхідності 
експресного визначення приналежності великої 
кількості зразків певним групам. 
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Рис. 6. Дендрограма класифікації товарних бензинів за даними компонентного складу. 
 

 
 

Рис. 7. Дендрограма класифікації легких газоконденсатних фракцій за даними компонентного складу. 
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