
Збільшення попиту на ринку, постійно зростаючі вимоги 

до якості та безліч правил з охорони навколишнього се-

редовища спонукають виробників металу до підвищення 

ефективності своїх виробництв та якості продукції. Єди-

ним способом бути успішним у цій галузі є використання 

найсучасніших технологій вимірювань, таких як газо-

аналізатор testo 350. Прилад testo 350 дозволить вам не 

тільки оптимізувати виробничі процеси, а й забезпечити 

безкомпромісну якість продукції.

 

www.testo.kiev.ua

З наступних сторінок ви можете дізнатися, як можна за-

стосувати testo 350, зокрема для:

• Економії енергоресурсів

• Визначення концентрації газів

• Надійного дотримання робочих діапазонів

• Швидкого  визначення концентрації O2 - найбільш важ-

   ливого параметру, що впливає на якість продукції. 

Моніторинг та оптимізація 
процесу виготовлення металу і сталі 
газоаналізатором testo 350

Testo Solution
Приклад застосування



Задача.

На виробництві чавуну

Процес плавки чавуну безперервний і відбувається в до-

менній печі. Зверху в доменну піч завантажують шихтові 

матеріали (агломерат, окатиші, кокс, флюси), а в нижню 

частину печі вдувають повітря з додаванням кисню та 

природнього газу, нагріте до 1100 — 1300°C. В результаті 

згоряння коксу, в нижній частині печі утворюються гази, 

які містять оксиди вуглецю в суміші з азотом і воднем. 

Потік газу, що піднімається вгору, нагріває шихтові ма-

теріали, які по мірі згоряння коксу і проплавлення шихти 

опускаються вниз. При певних значеннях температури 

починається розкладання складних сполук і відновлення 

заліза з оксидів. Цей процес завершується насиченням 

вуглецем заліза та його розплавленням. Розплав нако-

пичується в нижній частині печі. Цей розплав і є чавун, 

який містить більше 92% заліза. Отриманий чавун і шлак 

періодично випускаються з печі, та застосовуються для 

подальшої обробки. 

Вирішальним фактором в цьому процесі є склад димових 

газів, який впливає на якість горіння в нагрівачах та який 

необхідно постійно контролювати.

На коксохімічних заводах

Коксохімічні заводи використовують піролізні печі, в яких 

сухе кам’яне вугілля без подачі повітря підігрівається, 

щонайменше до 800°С. Метою даного процесу є вироб-

ництво коксу для промислового використання, зокрема 

для металургії.

Кокс характеризується дуже високим вмістом вуглецю    

(> 97%) і невеликою кількістю летючих компонентів. Утво-

рений в процесі виробництва коксовий газ використову-

ється в подальшому.

Коксове вугілля  проходить спеціальну підготовку - ви-

сихає на протязі 15 годин в коксовій печі, а потім охоло-

джується. Донедавна широке застосування мало вологе 

охолодження, наразі застосовують метод сухого охоло-

дження в холодильному тунелі. Це дозволяє відбирати 

тепло через котел-утилізатор і скорочувати викиди за-

бруднюючих речовин.

В коксовому пилу утворюються такі шкідливі речовини, як 

SO2, NOx, CO і органічні компоненти. Допустимі концен-

трації цих речовин регламентуються Законом про чисте 

повітря (TA Luft). Моніторинг цих параметрів є надзви-

чайно важливим для оптимізації виробничого процесу.
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Наповнення доменної печі.

Щойно виготовлений   сталевий ліст.



Вирішення.

На виробництві чавуну

Завдяки testo 350 ви можете дуже легко та швидко визна-

чити  концентрації викидів оксиду вуглецю (CO) і двоокису 

вуглецю (СО2). Вимірювання газів, що відходять, про-

водиться в димоході після збірнику пилу. Аналіз складу 

димових газів важливий, оскільки характеризує ефектив-

ність роботи пальників доменної печі.

Крім того, testo 350 може бути використаний для уник-

нення пожежі шляхом вимірювання концентрації CO в 

збірнику пилу.

 

На коксохімічних заводах

Газоаналізатор testo 350 вимірює всі параметри, які не-

обхідно контролювати в процесі виробництва коксу: SO2, 

NOx (сума NO і NO2), CO і O2. Прилад має 6 місць для 

встановлення сенсорів, одно з яких застосовується ви-

ключно для сенсора О2, а інші можуть бути використані 

для встановлення додаткових сенсорів в будь-якій комбі-

нації. Важливим параметром, крім О2, є також концентра-

ція  СО, яка відображає ефективність горіння в доменній 

печі. Концентрація CO може сягати великих значень до  

50 000 ппм, які можуть зашкодити приладу, але завдяки 

вбудованій функції розбавлення проби, для газоаналіза-

тора testo 350 це не є проблемою. Всі результати вимірю-

вань надійно зберігаються в пам’яті приладу.

Завдяки testo 350 результати вимірювань завжди точні та 

надійні. Ви можете проаналізувати кількість викидів, уник-

нути збоїв в системі, зменшити витрати часу та ресурсів 

при виробництві сталі, металу, або коксу. 

Виробництво коксу.
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Газоаналізатор testo 350.

Детальніше.

Більш детальна  інформація про testo 350 та відповіді на 

всі Ваші питання, що стосуються вимірювань, на 

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

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


