
У всьому світі немає матеріалу, який би використовувався 

в будівництві більше, ніж цемент і потреба в ньому зро- 

стає щодня. Відповідно, швидко розвивається ринок, а 

конкуренція  стає все більш жорсткою.  В результаті для 

виробників вирішальним стає бездоганна якість продукції 

та скорочення витрат ресурсів та часу на виробництво. 

Крім того необхідно дотримуватися чисельних законів та 

нормативів з охорони навколишнього середовища.
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Для того, щоб бути успішним в галузі виробництва це- 

менту, необхідно використовувати найсучасніші технології 

вимірювань, наприклад такі, як газоаналізатор testo 350. 

З наступних сторінок ви можете дізнатися, як можна ви-

користовувати testo 350, зокрема для:

• вимірювання та запису всіх необхідних параметрів 

• моніторингу якості продукції

• ефективного контролю граничних значень

• простого документування та аналізу результатів вимірів.

Моніторинг та оптимізація виробництва 
цементу газоаналізатором testo 350

Testo Solution
Приклад застосування



Задача.

Під час здійснення моніторингу процесу виробництва це-

менту увага акцентується на  3-х головних напрямках.

Контроль вмісту газів в атмосфері печі

На виході роторної печі легко встановити наявність під-

сосу повітря між входом та виходом печі. В цьому місті 

можна проконтролювати вміст атмосферного повітря, що 

зазвичай містить 2 %   об. О2, до 500 ппм CO та при-

близно 1000 ппм NO. Завдання ускладнюється високими 

температурами в діапазоні від 1100 до 1300 °С.

Контроль атмосфери в печі з попереднім підігрівом

Основний процес виробництва цементу полягає в тому, 

що сировину пропускають через башту-циклон, де вона 

обробляється протитечією гарячого технологічного пові-

тря для витіснення CO2. На виході з підігрівача необхідно 

щоденно контролювати температуру та концентрацію O2, 

СО і NO, значення яких повинні складати: 700 °С, 3 % об. 

O2, 500 ппм CO та 400 ппм NO. 

Дотримання природоохоронних нормативів та законів

Виробництво цементу характеризується високими ви-

тратами сировини і енергії та супроводжується значними 

викидами речовин, шкідливих для людини та природи. 

Наприклад, в процесі сушки та нагріву утворюються гази 

з великим вмістом пилу, до якого додаються викиди двоо-

кису вуглецю, що утворюється при згоранні палива.

Для того, щоб гарантувати що всі забруднюючі речо-

вини знаходяться в допустимих межах, викиди, в ідеалі, 

повинні бути виміряні безпосередньо в димоході. Це до-

зволяє відповідальним співробітникам при перевищенні 

граничних значень, вчасно налаштувати та оптимізувати 

технологічний процес.
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Отже, для того, щоб залишатися конкурентоспроможними  

на ринку найбільш популярних будівельних матеріалів, 

виробники цементу повинні не тільки гарантувати високу 

якість продукції, а також забезпечувати виробництво в 

найкоротші  строки   з мінімальними витратами. І все це 

при дотриманні всіх відповідних вимог до захисту навко-

лишнього середовища. Testo AG вирішило цю задачу і ро-

зробило оптимальне рішення - газоаналізатор testo 350 

для вимірювання масових і об’ємних викидів забруднюю-

чих речовин в атмосферу.

Ротаційна піч для випалу сирого грануляту.

Процес випалу в печі.



Вирішення.

Портативний прилад для вимірювання газоподібних  ви-

кидів - testo 350 є ідеальним вибором для професійного 

аналізу димових газів. Він складається з керуючого модуля 

та аналізатору. Всі вимірювання здійснюються безпосе-

редньо аналізатором. Виміряні значення відображаються 

на чіткому кольоровому  графічному дисплеї керуючого 

блока, яким здійснюється керування аналізатором testo 

350. Завдяки вбудованій пам’яті дані вимірювань з аналі-

затору можна продивитися на дисплеї керуючого модуля. 

При необхідності, з одного керуючого модуля можна здій-

снювати управління кількома аналізаторами.

Міцний корпус testo 350 має вбудований захист від ударів. 

Внутрішні частини приладу герметичні і захищені від по-

трапляння пилу та бруду з навколишнього  середовища. 

В якості альтернативи, окрім Блока управління Аналіза-

тором можна  управляти за допомогою ПК або ноутбука. 

Після програмування Аналізатор може автономно прово-

дити вимірювання і записувати дані в пам’ять, що значно 

підвищує  ефективність щоденних вимірювань.

Оптимальний для цементної промисловості 

Для роботи рекомендується використовувати testo 350 в 

складі Блока управління та Аналізатора. Аналізатор по-

винен бути оснащений сенсорами: O2 - для вимірювання 

концентрації кисню у відпрацьованих газах; СО - для кон-

тролю концентрації СО під час виробничих процесів; NO 

- для самостійного контролю граничних значень NOx у 

відпрацьованих газах (для точних вимірювань рекомен-

дується встановити додатковий сенсор NO2).

Для того, щоб показання testo 350 відповідали офіційним 

вимірюванням, концентрації відпрацьованих газів повинні 

бути вказані для сухих газів. В зв’язку з цим, при необ-

хідності осушування газу, який поступає на вимірювальні 

сенсори, необхідно замовити блок підготовки проби. Для 

вимірювання високих концентрацій CO - до 40% об., не-

обхідно замовити додаткову опцію - розширення діапа-

зону вимірювання CO.

 

Базовим обладнанням для здійснення вимірювань під час 

виробництва  цементу  є   газозабірний  зонд    довжиною 

1 м з вбудованою термопарою для температур до 1200°C.  

Дані вимірювань передаються з Аналізатора на керуючий 

модуль по кабелю довжиною 5 м або по бездротовому 

інтерфейсу Bluetooth.

Важливою перевагою testo 350 є ПЗ Testo easyEmission 

для ПК, яке забезпечує зберігання та аналіз виміряних 

даних, а також можливість  друку результатів вимірювань 

безпосередньо на місці за допомогою портативного прин-

тера Testo.

testo 350: міцний та надійний для роботи в промислових умовах.
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Більше  информації.

Більш детально газоаналізатор для вимірювання 

промислових викидів testo 350 описаний на 

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

Газоаналізатор для контролю 
промислових викидів testo 350.

П
ід

ля
га

є 
зм

ін
ам

 б
ез

 п
ов

ід
ом

ле
нн

я.

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

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


