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1 Seznam použitých symbolů a zkratek 

A Koeficient [-] 

C Součinitel závislý na teplotě vody [-] 

FG Gravitační síla [N] 

FN Normálová síla [N] 

FMIN Minimální potřebná síla [N] 

FMAX Maximální potřebná síla [N] 

FT Třecí síla [N] 

L Délka  [m] 

LCHK Délka chladícího kanálu [m] 

G  Změna volné enthalpie [-] 

H  Změna enhalpie [-] 

NU Nuseltovo kritérium [-] 

P Tepelný výkon [W] 

PA Tepelný výkon plynu [W] 

PV Tepelný výkon výměníku [W] 

PR Prandtlovo kritérium stanovené pro teplotu kapaliny [-] 

PRS Prandtlovo kritérium stanovené pro teplotu stěny [-] 

Q Průtok argonu v pecním prostoru [W] 

RE Reynoldsovo kritérium [-] 

SP Průřez chladícího kanálku stěny pece [m2] 

S Rovnovážná konstanta reakce [-] 

S  Změna entropie [-] 

SK Teplosměnná plocha chladícího kanálku [m2] 

SA Průřez měděné trubky [m2] 

a Rozměr chladícího kanálku [m] 

aV Měrná tepelná vodivost chladící vody 2 1m s     

b Rozměr chladícího kanálku [m] 

cPV Měrná tepelná kapacita vody za stejného tlaku [J.kg-1.K-1] 

cA Měrná tepelná kapacita argonu  [-] 

dH Hydraulický průměr chladícího kanálku [m] 

f Součinitel smykového tření [-] 
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,t mh  Ztrátová výška [m] 

Vi  Počet stupňů volnosti [-] 

k  Součinitel prostupu tepla stěnou [-] 

l  Délka chladícího potrubí [m] 

1l  Tloušťka měděné trubky [m] 



m  Hmotnostní tok vody  [kg.s-1] 



Am  Hmotnostní tok argonu [kg.s-1] 

m  Celková hmotnost plazmové pece [m] 

n Koeficient [-] 

oP Obvod chladícího kanálku [m] 

třp  Třecí tlakové ztráty [Pa] 

Zp  Celkové tlakové ztráty [Pa] 

ZMp  Místní tlakové ztráty [Pa] 

t  Střední logaritmický rozdíl teplot [°C] 

´

2t  Teplota vody na vstupu [°C] 

´´

2t  Teplota vody na výstupu [°C] 

t ST Teplota povrchu stěny chladícího kanálu [°C] 

Vt  Rozdíl teplot na vstupu a výstupu [°C] 

 At  Rozdíl teplot argonu na vstupu a výstupu [°C] 


STŘ
t  Střední logaritmický rozdíl teplot pro souproud [°C] 

´

1t  Výstupní teplota argonu z plazmové pece [°C] 

´´

1t  Výstupní teplota argonu z chladícího okruhu [°C] 

t VS Teplota vstupní chladící vody [°C] 

t VY Teplota výstupní chladící vody [°C] 

x Rozměr pro odsazení od konce pláště pece [m] 

xT Vzdálenost těžiště ve směru osy x [m] 

w Rychlost proudění vody [m.s-1] 

wA Rychlost proudění argonu [m.s-1] 

αV Součinitel přestupu tepla [W.m-2.K1] 

αA Součinitel přestupu tepla argonu [W.m-2.K1] 
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V  Dynamická viskozita vody  Pa s  

A  Dynamická viskozita argonu  Pa s  

V  Měrná tepelná vodivost vody [W.m-1.K-1] 

M  Měrná tepelná vodivost mědi [W.m-1.K-1] 

130A  Měrná tepelná vodivost argonu při 130°C [W.m-1.K-1] 

  Součinitel tření [-] 

  Kinematická viskozita vody [W.m-1.K1] 

V  Hustota vody [kg.m3] 

A  Hustota argonu [kg.m3] 

ζ Součinitel místního odporu [-] 

ζV Vazba [-] 
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2 Úvod 

               Kovové materiály s vysokým bodem tání, vysokou pevností, 

korozivzdorností a speciálními fyzikálními vlastnostmi se u nás a ve světě vyrábějí 

novými metodami. Jedna z možností je využití plazmatu. Tento stav hmoty vyplňuje 

sluneční soustavu z 99,9 %. Tudíž je z hlediska vesmíru nejobvyklejším stavem 

hmoty. Tento stav látek, nazývaný také čtvrtým skupenstvím hmoty, umožňuje 

v důsledku stavu hmoty, který je pro plazma charakteristický, realizovat chemické 

reakce, které jsou za normálního stavu nemyslitelné. 

              Při výzkumu těchto nových materiálů se kladou nové požadavky na vybavení 

vědeckých pracovišť a výzkumných ústavů vhodnými zařízeními pro přetavování. 

Proto se konstruují menší plazmové pece, které umožní provádět experimenty v této 

stále velmi vyvíjecí se oblasti. Tudíž pro potřebu materiálového výzkumu používá od 

70. let laboratoř katedry neželezných kovů, rafinace a recyklace FMMI VŠB-TU 

Ostrava laboratorní plazmovou pec s vodou chlazeným měděným horizontálním 

krystalizátorem. Jedná se o přetavování kulovitého práškového výchozího materiálu o 

hmotnosti do 1 kg. Plazmové pece s horizontálními krystalizátory využívají principu 

pásmového tavení. Jako zdroj tepla je použit plazmový hořák. Tyto děje probíhají 

v zařízení zvaném krystalizátor. Typ laboratorní pece na  FMMI VŠB-TU Ostrava 

umožňuje protavení jen malé hloubky materiálu. Z toho důvodu ji nelze použít pro 

větší objemy vsázky – průmyslové účely.  

              Z důvodu vzniku nových možností a technologií vyvstal požadavek na inovaci 

stávajícího zařízení, které splňuje stále podmínky a požadavky katedry, ale již 

zaostává v přesnosti a práci obsluhy se zařízením. Proto se v této diplomové práci 

zabývám její inovací a možností umístit toto zařízeni v nově vznikajícím středisku, kde 

již probíhá stavba laboratorní pece, která umožní připravit polotovary zkušebních 

vzorků definovaného průřezu a dostatečné délky. 
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3 Příklady praktického využití vlastností plazmatu v metalurgii  

Termodynamický přístup k vysokoteplotním procesům plazmatu byl Polakem dle 

literatury [1] zjednodušeně popsán takto: 

ln

G H T S

G RT K

    

   
 

kde  ΔG……….změna volné entalpie (při čemž podmínka rovnováhy bude 

                         mít tvar G=0) 

        ΔH……….změna enthalpie 

        ΔS……….změna entropie 

        S …………rovnovážná konstanta reakce 

Z výrazu je patrné, že se zvyšováním teploty vzrůstá úloha entropického 

faktoru.Jestliže jsou pro mnohé plynné reakce změny ΔH  a ΔS  ve srovnání se 

změnou teploty malé, pal je možno T ΔS  a ΔG  uvažovat jako lineární funkci T a lnK 

jako lineární funkci  Proto jsou za vysokých teplot při konstantním tlaku 

nejpodstatnější procesy disociace, destrukce a rozkladu, což je vázáno na vzrůstající 

roli entropického faktoru. 

3.1 Konstrukce generátoru plazmatu 

Pro úspěšné použití plazmového hořáku pro plazmové tavení je nutno 

dodržet tyto podmínky[1]: 

 pro uchování klidné lázně nataveného kovu nemá rychlost proudu 

plazmatu překročit 100m/s 

 proud plazmatu musí být rovnoměrný 

 intenzita tepelného toku a jeho celkový tepelný výkon musí být dostatečně 

velký 

 pracovní plyn musí být vzhledem k tavenému kovu chemicky inertní a 

cenově dostupný 

 přísun taveného kovu musí být rovnoměrný 

 materiál musí být natavován pomalu 

Při velké rychlosti proudu plazmatu by mohl být kov z lodičky rozstřikován. Při 

nerovnoměrném a směrově nepřesném proudu plazmatu hrozí nebezpečí přehřátí a 

1

T
. 
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varu taveného kovu nebo v druhém krajním případě jeho zatuhnutí, v důsledku čehož 

mohou v ingotu vznikat bubliny. 

Druhy zapojení plazmových hořáků: 

a) nezávislý oblouk - hoří mezi zápornou katodou a kladnou anodou, která má 

tvar dýzy uvnitř hořáku (obr. 2.1). Hořák s nepřeneseným obloukem vytváří plazmový 

plamen, který je využívaný jako tepelný zdroj k tavení různých materiálů. 

 

 

1….katoda 

2….anoda s tryskou 

3….elektrický oblouk 

4….plazma 

 

 

 

Dle literatury [1] vychází pro tepelný přenos plazmatu koeficient účinnosti 17% 

 

b) závislý oblouk - hoří mezi elektrodou, která je zapojena jako katoda a   

základním materiálem,  který tvoří anodu. Toto zapojení je vhodné pro plazmové 

hořáky používané pro svařování, řezání a navařování elektricky vodivých materiálů. 

Výhodou je menší tepelné namáhání trysky, která zde pouze stabilizuje a tvaruje 

oblouk a je namáhána pouze teplem.        

    z vyzařovaného sloupce oblouku 

 

         Při tomto způsobu zapojení (obr. 2.2) je 

tavenému kovu předáváno přibližně 75 % tepla 

elektrickým obloukem a 25 % tepla plazmatem 

[1] 

 

 

                                                         

                                              

 

obr.2.1 - schéma plazmového hořáku s nezávislým obloukem  

obr.2.2 - schéma plazmového hořáku se závislým obloukem  
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Toto zapojení je v současnosti hojněji využíváno. Tekutý kov vytváří v tomto případě 

anodu proudonosého sloupce plazmatu. K ohřevu zde dochází vlivem konvekce a 

přenosem energie elektrony – tato veličina má značné hodnoty. V tomto případě mívá 

koeficient účinnosti hodnotu okolo 50%. 

3.2 Druhy pecí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z obr. 2.3 je vidět, že nejvyšších teplot jsou v současné době schopné 

dosahovat pece s elektronovým bombardováním a plazmové pece. Plazmové pece 

se s výhodou používají pro výrobu kovů a slitin s teplotou tavení nad 2000°C. 

Nevyžadují oproti elektronovým pecím vakuum, ale naopak pracují s mírným 

přetlakem používaného plynu. Nízké parciální tlaky plynů v používané atmosféře 

zajišťují při tavení v plazmových pecích výrobu kovů, jejichž fyzikální vlastnosti 

odpovídají vlastnostem materiálu získaných tavením ve vakuu.  

 

 

 

obr.2.3 – teploty dosahované v jednotlivých druzích pecí [1] 
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4 Současné typy plazmových pecí 

Intermetalické slitiny na bázi TiAl jsou perspektivní materiály pro 

vysokoteplotní aplikace. Díky jejich unikátním vlastnostem jako jsou nízká hustota, 

vysoká pevnost při pokojových teplotách, dobrá lomová houževnatost, vysoká 

creepová pevnost a dobrá odolnost vůči oxidaci se tyto slitiny využívají zejména v 

leteckém a automobilovém průmyslu pro výrobu lopatek vysokotlakých kompresorů 

leteckých motorů, turbín, ventilů a turbodmychadel. Příprava a zpracování 

intermetalických slitin na bázi TiAl je velmi náročné. Důvodem je vysoká reaktivita 

titanu a jeho slitin, která vyžaduje ochranu taveniny před oxidací a také použití 

speciálních keramických materiálů na kelímky a formy na odlitky. Jednou z možností 

přípravy je jejich tavení a odlévání použitím obloukových, plazmových nebo 

indukčních pecí. Mezi často používané způsoby výroby těchto slitin patří technologie 

plazmového tavení, která umožňuje dosáhnout vysoké koncentrace tepelné energie 

a tavení materiálů v kovových krystalizátoru. Výhoda tavení vysokoreaktívnych 

materiálů v plazmové peci oproti obloukovým topeniště spočívá v zabránění 

znečištění taveného materiálu z používaných elektrod. Další výhodou např. oproti 

vakuovým topeniště je tavení v inertním plynu, čímž se vlivem tlaku snižuje 

odpařování kovu. Využití plazmové pece s vodou chlazeným měděným krystalizátoru 

tak umožňuje přípravu kovů nejvyšší čistoty. Výhodou tohoto procesu je získání velmi 

vysoké teploty, možnost řízení parametrů tepelného zdroje a ovlivňování atmosféry 

uvnitř pece. Laboratorní plazmové pece můžeme rozdělit podle principu tavení na 

horizontální a vertikální.  

4.1 Plazmové pece s kovovými vodou chlazeným vertikálním 

krystalizátorem 

Plazmová pec s vertikálním krystalizátorem se používá k přetavování ingotu 

nedefinovaného tvaru na kontislitek tvaru definovaného (čtverec, obdélník). Tato 

metoda je vhodná právě pro tento účel. Princip je znázorněn na obr 3.1. 

Konstrukčním základem je vodou chlazený měděný krystalizátor. V horní části pece 

je pak umístěn plazmový hořák a podavač. V dolní části je pak umístěno zařízení pro 

tažení kontislitku. 
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Plazmová pec uvedena na obr. 3.2 má oproti předchozímu řešení dva 

plazové hořáky, které svírají s osou pece ostrý úhel. Přetavovaný materiál je 

podáván přes víko pece a může konat současně svislý a otáčivý pohyb. V ostatních 

částech je toto řešení totožné s předchozí verzí 

 

 

 

 

4.2 Laboratorní plazmová pec na univerzitě v Birminghamu 

Tato plazmová pec (obr.3.3) se skládá ze dvou plazmových hořáků. První 

hořák , jehož pohyb je počítačově řízen, taví v poloze “A“ vsázku “B“ do pánve. 

Pánev je měděná a vodou chlazená. V další poloze “C“ udržuje tekutou lázeň a po 

natočení do polohy “D“ vytlačuje tekutý kov do vodou chlazeného měděného 

vertikálního krystalizátoru přes drážku “E“. 

Druhý hořák pak zabraňuje tuhnutí povrchu tekuté lázně v krystalizátoru. 

Celý tento proces musí být dobře chlazen, aby nedošlo k narušení měděného 

krystalizátoru a tudíž znehodnocení vsázky. 

obr.3.1 –Schéma vertikálního krystalizátoru s jedním plazmovým hořákem [2] 

obr.3.2 –Schéma vertikálního krystalizátoru se dvěma plazmovými hořáky [2] 
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Plazmová pec je schopna odlévat ingoty o průměrech 75, 100, 125 a 150 mm 

o hmotnosti do 100 kg [2]. 

 

     

4.3  Laboratorní plazmová pec pro výzkum Ti slitin na VŠB-TU 

Ostrava 

Tento typ odstraňuje nevýhodu spočívající v nutnosti poměrně složité 

předběžné úpravy vsázky do stavu, kdy je možno materiál přesně dávkovat do oblasti 

tavení, a problémech s nerovnoměrností chemického složení výsledných slitin, které 

plynou z principu tavení ve vertikálních krystalizátorech. Pec se skládá z tavící 

komory a krystalizátoru, obojí je chlazeno vodou. Krystalizátor je vybaven 

jednoduchým zařízením pro posuv pomocí pohybového šroubu. Plazmový hořák je 

umístěn kolmo nad krystalizátorem. Plazmotvorné plyny se používají stejné jako u 

předešlých typů. Při použití čistého argonu se použitý plyn čistí, při použití směsí 

plynů se použitá směs odvádí [4]   

 

            obr.3.3: Schéma dvouhořákové plazmové pece  [3]   
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1. Plazmový hořák, 2. Krystalizátor, 3. komora pece, 4. boční víko 

 

Konstrukční řešení horizontálního krystalizátoru umožňuje získat kontislitky 

oválného průřezu o délce cca 400 mm. Kontislitek nemá definované rozměry a to 

komplikuje přípravu vzorků pro materiálový výzkum. Jako nejvhodnější médium pro 

přípravu plazmatu se ukázal právě čistý argon. Proudící plyn o průtoku 10 – 20 l/min 

je přitom ve speciálním hořáku buzen vysokofrekvenčním proudem o frekvenci 

řádově desítek MHz a příkonu 0,5 – 2 kWh. Tímto způsobem je možno udržet 

argonové plazma o teplotě 6 – 80 00 K po téměř neomezenou dobu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr.4.1 – Obrázek a schéma laboratorní plazmové pece   
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5 Experimentální tavba intermetalických slitin v laboratorní 

plazmové peci [4] 

Na přípravu slitiny s chemickým složením Ti-46Al-8Ta (at.%) jsou použity 

vstupní suroviny, které sestávaly z Ti (čistota 99,39%) ve formě houby, Al (čistota 

99,22%) ve formě kousků a Ta ( čistota 99,99%) ve formě třísek, jak je ukázáno na 

obr. 5.1. 

 

 

 

Analýza slitiny Ti-Al-Ta připravené plazmovým tavením 

Na obr. 5.3 je znázorněn typický ingot Ti-Al-Ta připraven dvojnásobným 

plazmovým tavením v horizontálním krystalizátoru během 20 min. Hmotnost ingotu je 

přibližně 1300 g. Jak je ukázáno na obr. 5.2, mikrostruktura v celém průřezu ingotu je 

tvořena rovnoosými lamelárními zrny. Plošnou EDS analýzou je určeno chemické 

složení ingotu, které bylo tvořeno 44,52 at.% Ti, 45,97 at.% Al, 8,86 at.% Ta a 0,65 

at.% O. 

 

 

 

obr.5.1 – Vstupní materiály   

obr.5.2 – Typická mikrostruktura ingotu Ti-Al-Ta připraveného dvojnásobným 

plazmovým tavením během 15 min. 
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obr.5.3 – Ingot slitiny Ti-Al-Ta připraven dvojnásobným plazmovým tavením. 
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Následující text je předmětem průmyslové ochrany a je obsažen v technické 

zprávě. Technická zpráva bude poskytnuta při obhajobě diplomové práce. Technická 

zpráva je uložena u vedoucího diplomové práce a bude zpřístupněna po předložení 

žádosti 
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7 Seznam příloh 

Příloha I – tepelné technické parametry oceli, mědi, titanu a vody  

1. Tepelné parametry oceli 

 

  T

C
 

1 1

          Pc

J kg K    

 
 

    E

MPA
 3

      

kg m



  
 

0 440 
52,1 10  7860 

20 452   

100 486   

 

2. Tepelné technické parametry mědi 

 

  T

C
 

1 1

          

W m K



    
 

1 1

          Pc

J kg K    

 
 

    E

MPA
 3

      

kg m



  
 

0 395,42 379  8900 

20  383 51,1 10   

100 391,93 396   

200  406   

300 381,46 416   

 

3. Tepelné technické parametry titanu 

 

  T

C
 

1 1

          

W m K



    
 

1 1

          Pc

J kg K    

 
 

    E

MPA
 3

      

kg m



  
 1

      L

J kg   
 

20 21,9 611 51,16 10  4509 8900 

100  612    

200  629    

300  654    

1668    4110 580 
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4. Tepelné technické parametry vody 

 

  T

C
 

1 1

          

W m K



    
 

1 1

          Pc

J kg K    

 
 

    

Pa s




 3

      

kg m



  
 

0 0,551 4222 0,001788 999,941 

20 0,599 4183 0,001004 998,205 

40 0,635 4174 0,0006533 992,22 

60 0,659 4179 0,0004699 983,2 

80 0,674 4195 0,0003551 971,79 

100 0,683 4220 0,0002825 958,35 

 

5. Legenda 

 

 
1

1 1

    ........................modul pružnosti v tahu

T     ............................teplota

L     ....................skupenské teplo tavení

c     ...........měrná tepelná P

E MPA

C

J kg

J kg K



 



  

   

 

 

1 1

3

kapacita

     ............součinitel prostupu tepla

      .......................dynamická viskozita

      .......................kinematická viskozita

     ............

W m K

Pa s

Pa s

kg m









 



   





   .......měrná hmotnost (hustota)
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Příloha II - Driver a kontroler integrovaný s krokovým lineárním motorem 

 

Vlastnosti : 

Obecné informace 

Splňuje RoHS Ano 

Vstupní napětí +12 to +48 VDC 

Komunikace přes USB 

Mikro-krokování Full, Half, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 

Varianty motorů Single a Double Stacks 

Montážní varianty 
Captive - neotáčivá hřídel, Non-Captive - 
procházející šroub, External Linear - externí 
matice 

Maximální Síla (single stack) 220 N 

Maximální Síla (double stack) 337 N 

Rozlišení na krok (single stack) 3.0 to 48.7 micronů 

Rozlišení na krok (double stack) 15.8 to 127 micronů 

Programování 

Programovací jazyk 
Grafické rozhranní. Není potřeba si pamatovat 
žádné příkazy. 

Elektronicky konfigurovatelné Ano - Skrze GUI  

Automatické načtení parametrů 
Ano - Software se zeptá na objednací kód 
aktuátoru 

Programovatelné zrychlení a 
zpomalení 

Ano 

Programovatelné řízení proudu 
Ano - Běžící a přídržný proud; zvýšení proudu při 
zrychlení a zpomalení 

Grafické zobrazení pohybového 
profilu 

 Ano   

Interaktivní debugování programu 
Ano - Spouštění řádek po řádku nebo po více 
řádcích 

Uložení programu Flash / 85KBytes 

Více programových souborů Ano - Organizováno podle jména programu 

Měřící jednotky 
Metrické nebo imperiální - softwarově 
konfigurovatelné 
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Uživatelské označení a komentáře Bez omezení 

Branching Functions Ano 

Interrupt Functions Ano 

Counter 64 bit 

General Purpose I/O Inputs, Opto-
Isolated 

4 5 to 24 VDC, 4mA max per input 

General Purpose I/O Inputs, Opto-
Isolated, Open Collector 

4 5 to 24 VDC, 200mA max per output, pull-up 
resistor required 

Connectors 

Power Supply Connector - Drive 
Side 

Tyco 284512-2 

Power Supply Connector - Mating Tyco 284506-2 

Communications USB to mini USB (drive side) 

Digital I/O Connector - Drive Side HIROSE DF3A-10P-2DS 

Digital I/O Connector - Mating HIROSE DF2-10S-2C 

 
Series 43000 - Nema 17 stepper actuator - Dimensional drawings: 
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Příloha III - Měření teploty na povrchu laboratorní plazmové pece 7.4.2011 

Přední část pece s vývodem argonu po tavbě 

 

 

2011/04/07,09:12:52 

15,2   21,0   26,8   25,3   24,0   27,5 35,5   39,0   

24,7 40,7 33,6 38,3 48,0 50,4 63,9 56,6 

36,8 22,2 20,0 21,3 23,4 35,7 58,0 38,1 

31,3 22,0 19,2 20,5 24,2 45,3 51,4 43,8 

20,1 24,3 19,8 26,0 27,2 31,5 35,2 30,4 

18,8 23,9 21,8 29,4 28,5 20,0 15,8 13,6 

24,6 23,2 22,0 33,9 29,4 22,8 15,0 12,1 

18,3 21,2 21,6 35,9 28,9 23,9 13,8 12,4 

1
2

3
4

5
6

7
8

S1

S3

S5

S7

0

10

20

30

40

50

60

70

Teplota °C

Pole

Pole

60-70

50-60

40-50

30-40

20-30

10-20

0-10

 

Tab.3.1 Vstupní hodnoty a graf pro přední část pece 

V průběhu tavby probíhalo měření také dotykovým teploměrem ALMEMO 

2020 305/2925 přímo na výstupu argonu z pece. Oproti Omegascopu jsme naměřili 

podstatně větší teploty. Nejvyšší naměřená teplota činila 106 °C. Bylo to dáno 

obr.3.1 :Barevné spektrum pořízené přístrojem OMEGASCOPE 
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zejména velkou průteplivostí argonu a průběhem měření Omegascopem až těsně po 

tavbě. 

 

Obr.3.2 Měření dotykovým teploměrem ALMEMO 305/2925 

 

 

 

Příloha IV Viskozita vody v závislosti na teplotě 
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Příloha V Součinitel místních odporů 

Druh odporu  

Koleno 45° 0,3 

Koleno 90° 1,26 

Oblouk 90° 0,25 

Sací koš 6 

Šoupátko (otevřené na 100%) 0,15 

Šoupátko klínové (úplně otevřené) 0,5 

Uzavírací ventil - šikmý (otevřený na 100%) 1,6 

Uzavírací ventil - přímý (otevřený na 100%) 3 

Ostrý vtok do potrubí 0,5 

Tupý vtok do potrubí 0,25 

Výtok z potrubí 1 

Zpětná klapka (otevřená na 100%) 6 

 

Příloha IV – výňatek z katalogu použitých rychlospojek 
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Příloha V - výkresová dokumentace 

              [1]              DP-PUS077-00 

              [2]              DP-PUS077-01
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