
www.testo.com

Mai multă eficiență și siguranță 

în industria sticlei

Nu ar exista o industrie a sticlei 

fără cuptoare și arzătoare. Pentru 

funcționarea eficientă a instalațiilor și 

respectarea valorilor privind emisiile 

prescrise legal, valorile gazelor 

de evacuare trebuie măsurate și 

optimizate continuu la cuptor, boiler și 

arzător.

Cele mai moderne instrumente de 

măsurare a emisiilor precum testo 340 

și testo 350 asigură o analiză sigură 

și fiabilă a gazelor arse într-un cuptor 

de topire - chiar și la cele mai ridicate 

temperaturi din interiorul cuptorului. 

Acest lucru vă permite să obțineți 

economii de resurse în funcționarea 

instalației și vă garantează un avantaj 

calitativ și concurențial clar.

Analiza gazelor arse într-un cuptor de 
topire a sticlei: Foarte precisă cu  
instrumentele de măsurare a emisiilor 
testo 340 și testo 350.

Testo
Exemplu de aplicație
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Provocarea

În industria sticlei se folosesc diferite tipuri de cuptor pentru 

topirea sticlei, precum și vase topitoare cu funcționare 

continuă. Procesul de topire duce la reacții chimice 

ale componentelor topite din materiile prime ale sticlei 

(amestec). Sunt formate gazele O₂, CO₂, SO₂, H₂O, NO și 

NO₂ . Acestea se deplasează în procesul de rafinare pentru 

a preveni formarea de defecte pe suprafața sticlei. Valoarea 

ideală de 15% a pierderilor nu trebuie depășită aici, 

deoarece acest lucru poate afecta claritatea sticlei topite.

Pentru a crește eficiența instalației și a respecta valorile 

limită ale emisiilor prescrise de legislație pentru protecția 

mediului, trebuie măsurate gazele formate în topire. 

Măsurătorile sunt efectuate continuu folosind instrumente 

staționare și sprijinite și monitorizate cu ajutorul 

analizatoarelor portabile de gaze arse. Instrumentele 

portabile de măsurare efectuează măsurători mai precise 

decât instrumentele staționare.

Soluția

În vase de topire a sticlei cu funcționare continuă, cu un 

volum de până la 300 de tone și o durată de funcționare 

de până la 5 ani, sistemul este alimentat cu oxigen prin 

încălzirea cu arzătoare cu gaz natural. Acest tip de cuptor 

necesită o măsurare extrem de precisă a performanței de 

funcționare a arzătorului și a gazelor care sunt eliberate în 

timpul procesului de topire. Obțineți rezultate de măsurare 

optime cu o combinație de instrumente portabile de 

măsurare testo 340 și testo 350.

Testo 340 și-a dovedit valoarea în special în aplicații sub 

presiune ridicată, în lucrări pe conducte de gaz și pentru 

măsurarea chiar și a celor mai mari concentrații de gaz.

Testo 350 este primul instrument ales pentru analizarea 

precisă a gazelor formate în procesul de topire. Cu o sondă 

ceramică specială pentru temperaturi de până la 1.800 °C

precum și senzori O₂, CO, SO₂, NO și NO₂ , testo 350 

efectuează măsurătorile necesare în mod fiabil, chiar și în 

interiorul cuptorului. Ar trebui să se țină seama de faptul 

că poate apărea un șoc termic din cauza diferenței mari 

de temperatură dintre interior și exterior. Sonda ceramică 

extrem de sensibilă trebuie de asemenea îndepărtată 

în mod regulat. Puteți documenta măsurătorile imediat 

cu ajutorul imprimantei IR sau Bluetooth și puteți utiliza 

software-ul EasyEmission pentru arhivarea și raportarea 

ușoară.

Exemplu de aplicație Testo în industria sticlei

Cele mai moderne instrumente de măsurare de la Testo permit un proces 
de producție cu emisii reduse și cu economii de resurse.

Avantajele soluțiilor Testo

testo 350

• Poate fi extins la 6 senzori

•  Operare ghidată cu presetări utile ale 

instrumentului - pentru măsurări şi mai 

uşoare

•  Rezistent la impact și murdărie - ideal 

pentru utilizare în medii dure 

testo 340

• Poate fi extins la 4 senzori

•  Diluție automată - protejează senzorii

•  Gamă largă de sonde - potrivite pentru 

toate aplicațiile

Mai multe informații

Obțineți informații suplimentare despre testo 340 și testo 

350, precum și răspunsuri la întrebările dvs. cu privire la 

măsurarea emisiilor de la experții noștri de la www.testo.ro.


