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Az üzemszerű működtetés alapvetően befolyásolja minden berendezés hatékonyságát és élettartamát. Ez különösen
igaz azon berendezésekre, ahol égési folyamat zajlik. A rossz minőségű égés fokozott lerakódást okozhat, a túl magas
égéshő a rendszer elemeinek idő előtti elhasználódását eredményezi, míg a túl alacsony égési hőmérséklet következ-
ményeként keletkező kondenzátum is súlyosan károsíthatja a rendszer elemeit. Az üzemeltetési költségek nem csak a
meghibásodó alkatrészek cseréje miatt növekedhetnek, de a felhasznált tüzelőanyag mennyisége is jelentős többlet
költséget okozhat. 

Végezzen rendszeresen égéstermék összetétel ellenőrzést és avatkozzon
be időben. Használjon olyan mérőműszert, amely alkalmas valamennyi 
lényeges füstgázösszetevő mérésére, annak érdekében, hogy az időszakos
környezetvédelmi vizsgálatok eredményei se okozzanak meglepetést. Míg
az akkreditált környezetvédelmi vizsgálatokat csak meghatározott mérési elvű
elemző műszerekkel, meghatározott képesítéssel rendelkező akkreditált mé-
rőlaborok végezhetik, addig a belső vizsgálatokhoz lényegesen költség kí-
mélőbb, elektrokémiai mérőcellás emisszió mérők is használhatóak. Fontos
azonban tudni, hogy az ilyen mérési elvű műszerek között jelentős különb-
ségek vannak. Ahhoz, hogy a változó égéshővel járó folyamatokat, valamint
a magas nedvesség tartalmú füstgázokat is a megfelelő pontossággal tudjunk
elemezni, olyan műszerre van szükség, amely rendelkezik gázelőkészítővel.

Ez biztosítja, hogy a nagy teljesítményű pontforrásokból nyert minta száraz
és környezeti hőmérsékletű legyen, amikor bekerül a mérőcellákba. Ez min-
denképpen szükséges az egzakt mérési eredményekhez. A CO2 kibocsájtás
pontos meghatározásához, a bizonytalan összetételű tüzelőanyagok eseté-
ben, a tüzelőanyag tüzeléstechnikai állandóiból, valamint az elhasznált 
oxigén értékből számított érték nem megfelelő, tehát olyan műszerre van
szükség, ami ezt a paramétert is mérni képes. Ehhez infra CO2 mérőcellára van szükség. Számos ipari égőt, gázmotort
és más nagy teljesítményű pontforrást üzemeltető üzem választása esett a testo 350 típusú műszerre. Ennek oka az
említett gázelőkészítő, a felhasználói igények szerinti konfigurációban beépített mérőcellák, a hígítási funkció, ami extrém
magas kibocsájtási értékek mérését is lehetővé teszi. Különlegesség továbbá, hogy két analizátor box sorba kötése esetén
az utóégető előtti és utáni értékek valós időben egyszerre kerülnek kijelzésre a vezérlő egységen. Fontos megemlíteni a
Labview rendszertervező szoftverhez való csatlakoztathatóságot. Mivel ezt a szoftvert számos ipari üzem használja, ez
a lehetőség a piacon elérhető más gyártmányú elemzők elé helyezi a műszert.

Érdemes mérlegelni, hogy a megfelelő égési folyamat biztosításával milyen mértékben csökkenthetők az üzemeltetési,
valamint a karbantartási költségek, illetve a környezetvédelmi bírság kockázata.

További információk a testo 350 műszerről: <Kattintson ide> 

Vegye kezébe az irányítást tüzelőberendezése felett!

http://testo.hu/testo350/

