
Завдяки своїм численним перевагам, головною з яких 

є здатність до багаторазової переплавки, алюміній є 

одним з найбільш використовуваних сировинних мате-

ріалів в усьому світі. Проте виробництво чистого алю-

мінію це досить коштовний та складний процес, що 

супроводжується шкідливими викидами у навколишнє 

середовище, які жорстко регламентуються законодав-

ством.  Без використання найсучасніших технологій ви-

мірювань бути успішним у цій галузі неможливо. Саме 

таким вимогам відповідає газоаналізатор Testo 350.  

www.testo.kiev.ua

Даний буклет допоможе  вам дізнатися про застосу-

вання приладу Testo 350, в тому числі  про:

• контроль всіх необхідних параметрів технологічного  

   процесу одним приладом

• вимірювання дуже високої концентрації CO

• дотримання граничних значень

• документування даних вимірювань

Моніторинг та оптимізація виробництва 
алюмінію газоаналізатором testo 350

Testo Solution
Приклад застосування



Задача.

Виробництво алюмінію шляхом електролізного плавлення 

представляє собою надзвичайно енергоємний процес з 

утворенням значної кількості шкідливих викидів. На до-

даток до пилу і фтору при згоранні  вуглецевих електродів 

утворюються також фтористі з’єднання, зокрема  SO2 і 

CO.

Єдиний спосіб дотримуватися суворих екологічних норм 

та забезпечувати високу ефективність плавильної  печі - 

постійно контролювати, аналізувати і, при необхідності, 

оптимізувати всі ці параметри.

Контроль за викидами у виробництві алюмінію (TA Luft) у 

Німеччині встановлюється у відповідності з «Технічними 

інструкціями по контролю якості повітря». Загальне ад-

міністративне регулювання визначає, що вміст пилу у ви-

кидному газі електролізних печей має бути нижче 10 мг/м³ 

і, додатково до цього, масове співвідношення не повинне 

перевищувати 2 мг на 1 кг алюмінію (з урахуванням від-

працьованих газів, отриманих з плавильної печі.

Закон про чисте повітря (TA Luft), що регулює викиди 

фтору і його неорганічних газоподібних сполук (фторид 

водню), встановлює їх максимальний вміст в викидному 

газі після електролізу на рівні 1 мг/м³. З точки зору спів-

відношення мас, цей  показник складає 0,5 мг на 1 кг 

алюмінію. При цьому враховуються всі викидні гази, які 

отримані з печі.

На додаток до CO, SO2, фторидів і фторидів водню, ви-

сокі температури горіння при виробництві алюмінію мо-

жуть призвести до викидів високих концентрацій оксидів 

азоту. Всі ці сполуки повинні бути проконтрольовані і про-

аналізовані за допомогою відповідного вимірювального  

приладу.
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Лиття, складені алюмінієві злитки.

Розплавлений алюміній.



Вирішення.

Портативний газоаналізатор testo 350 є ідеальним  при 

ладом для професійного аналізу димових газів. Він до-

зволяє оптимізувати роботу плавильної печі, моніторинг 

сорбційного реактора і контроль відповідних граничних 

значень. 

В плавильних печах необхідно вимірювати концентрацію 

4-х газів: O2, CO2, CO і SO2. Прилад testo 350 має 6 місць 

для підключення до 6 сенсорів газів, що дозволяє крім 

зазначених вище, встановити  ще 2 додаткових сенсора, 

наприклад: NO, NO2, або H2S. Можна використовувати 

будь-яку комбінацію сенсорів, за винятком сенсору О2, 

який має фіксоване положення в слоті, оскільки цей 

параметр необхідно контролювати в будь-якому випадку. 

Це пов’язано з тим, що при низьких значеннях O2, сажа 

впливає на якість алюмінію. Всі сенсори, так само як і інші 

деталі, що зношуються, можуть бути легко замінені самим 

користувачем.

При проведенні вимірювань газової суміші з високим 

вмістом пилу необхідно використовувати спеціальні 

промислові зонди з попереднім фільтром, які надійно 

захищають вимірювальні прилади від забруднення. Для 

вимірювання високої концентрації CO, що може також 

зашкодити вимірювальному приладу, встановлюється 

опція розведення проби.

Для проведення тривалих вимірювань або вимірювань 

вологих димових газів в testo 350 використовується блок 

підготовки газової проби, завдяки якому мінімізується 

вплив високої вологості на результати вимірювань.

Універсальний і надійний

Газоаналізатор testo 350 складається з блоку управління 

і блоку аналізатора. Вимірювання відбуваються в блоці 

аналізатора, а виміряні значення відображаються на 

кольоровому графічному дисплеї блоку управління. 

Сенсори, встановлені в аналізатор, при необхідності, 

можуть бути замінені користувачем. Завдяки внутрішній 

пам’яті попередні дані вимірювань можна вивести на 

дисплей блока керування. При необхідності, кілька 

блоків аналізаторів можуть одночасно працювати з 

одним блоком управління. Міцний корпус testo 350 має 

захист від ударів. Герметичний корпус надійно ізолює всі 

елементи приладу від потрапляння пилу та бруду. Термо-

ізольований відсік сенсорів запобігає впливу високої 

температури від компонентів приладу та навколишнього 

середовища на покази вимірювань.

 

Керування приладом  також можна здійснювати з ПК  або 

ноутбука. Після програмування блок аналізатора виконує 

вимірювання та зберігання даних в автоматичному 

режимі, що підвищує ефективність вашої роботи.

За допомогою програмного забезпечення EasyEmision,  

Всі виміряні значення, записані в пам’ять приладу, 

можуть бути передані на комп’ютер для збереження або 

роздруковані безпосередньо на місці вимірювань на 

портативному принтері.

testo 350: міцний і зручний для використання в промислових умовах.



www.testo.kiev.ua
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Газоаналізатор testo 350.

Докладніша інформація.

Більш детальна  інформація про testo 350 та відповіді на 

всі Ваші питання, що стосуються вимірювань, на 

www.testo.kiev.ua -> Продукція -> testo 350

testo 350 – всі  переваги, як  на долоні:

• Інтелектуальне гід-меню з попередніми налашту-

ваннями приладу – для полегшення роботи

• Великий кольоровий графічний дисплей з підсві-

чуванням - додаткова зручність, в тому числі при 

поганому освітленні

• Надійний захист від ударів і бруду - ідеально під-

ходить для використання в важких промислових 

умовах
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Ексклюзивний дистриб’ютор Testo AG  
в Україні ТОВ «ЛІФОТ»
вул. Мельникова 83д, оф.403, Київ, 04119
тел.: 044 501-40-10, 501-40-44, 599-68-08
info@testo.kiev.ua


