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Přílohy 

 

 

1. Sondy používané k vlastnímu měření 

 

 

2. Měřicí přístroj Multi-Lab s různými typy sond 
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Multi-Lab nástroj III CF 

Standardní aplikace měření teploty kyslíku 
a(O) ppb, b(O) ppm, 
EMK, mV, °C 

- 

Měřící vstupy 
kanál pro měření 
teploty a EMF 

každé měření kanálu 
automatickou sondou 

- 

Teplotní rozsahy 

Typ S (Pt 10% Rh/Pt) 
200 °C ... 1760 °C 
Typ R (Pt 13% Rh/Pt) 
200 °C ... 1760 °C 
Typ B (Pt 30% Rh/Pt 
6% Rh) 
200 °C ... 1820 °C 

linearizovaný 
aritmetický ČSN EN 
584 / IPTS 48 / IPTS 
68 / IPTS 90 

- 

EMF Rozsah měření + / - 1000 mV rozlišení 0,1 mV - 

Odběr vzorků 500/s  - 

Přesnost + / - 5 mikrovoltů 
chyba měření teploty 
<1°C 

- 

Zobrazení 9 "TFT barevný displej 
pro měření výsledků a 
zobrazení menu 

- 

Operace dotyková obrazovka nabídka řízení - 

Počítač integrovaný procesor 32 MB flash paměť - 

Naměřená data paměti max. 3000 měření  - 

Kontrola funkce měřící obvod sledování ponoření kopí izolace - 

Datové rozhraní 

sériový port, COM 1, 
TTY 20 mA / RS232 / 
RS422 / RS485, s 
modemem 

údaje volně 
programovatelné 

Rozhraní Ethernet s 
protokolem TCP / IP 

Pokročilé komunikační 
rozhraní 

externí vstup čísel 
šarží, měření umístění, 
datum / čas 

výběr kvality (uložené 
vzorce pro výpočet) 

přes sériové rozhraní 
Profibus DP / 
Modbus RTU, 
Ethernet 

Reléové výstupní 
signály 

"Ready", "měření", 
"konec", "Chyba 
měření", "Celox", 
"Konec přenosu dat" 

2 x 8 relé, 
programovatelné 
přiřazení, max. 48 V 
DC, 24 VA 

- 

Polovodičový výstupní 
signál 

"Ready", "měření", 
"konec", "Roh" 

2 x 4 polovodičové 
relé, 24 V ... 230 V, 
47 ... 63 Hz 

300 VA 

Rozměry skříně a 
hmotnost 

Ocelové pouzdro, pro 
19 " rám a panel 
montáž, IP 43, 
hmotnost asi 13kg 

rozměry: 177 mm x 
482 mm x 365 mm 

Výřez ovládacího 
panelu: H = 178 + 1 
mm; B = 445 + 1 
mm, instalační 
hloubka 390 mm 

Připojení zařízení 
veškeré vybavení a 
vstupy, Výstupní 
zařízení připojeno 

- - 

Provozní údaje 
napájení 
100 ... 240 V AC, 
47 ... 63 Hz 

výkon 
75 VA 

okolní teplota 
0 ° C ... + 50 ° C 

3. Popis a vlastnosti přístroje Multi-lab III 
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Možnosti 

Datové rozhraní 
sériový port, Com 2, 
TTY 20 mA / RS232 / 
RS422 / 485 

protokol nastavitelný, 
programovatelné údaje  

případně, Profibus 
DP / Modbus RTU, 
datová zpráva 
programovatelné 

3. Popis a vlastnosti přístroje Multi-lab III 

 

 

4. Příklad záznamu měření aktivity na přístroji multilab III (Tavba číslo 2 měření v pánvi po 

modifikaci před litím) 
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5. Příklad záznamu měření aktivity na přístroji multilab III (Tavba číslo 1 měření v pánvi po 

modifikaci) 

 

 

6. Příklad záznamu měření aktivity na přístroji multi-lab III (tavba číslo 7 měření v pánvi) 
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7. Měření aktivity ve slévárně VŠB na EkF 

 

 

8. Průběh měření aktivity v pecním kelímku s vibrací kopí 
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9. Metoda modifikace plněným profilem 

 

 

10. Stahování strusky před litím 
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11. Odstředivé lití 
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12. Tavba 1: Záznam křivek ochlazování a její první derivace (25506) 

 Vzorek na TA odebrán z pece: 

 

 

Tavba 1: (25506) - Vzorek na TA odebrán z pece: 
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13. Tavba 2: Záznam křivek ochlazování a její první derivace (25540) 

 Vzorek na TA odebrán z pece: 

 

 

14. Tavba 3: Záznam křivek ochlazování a její první derivace (27244) 

 Vzorek na TA odebrán z pece: 
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Tavba 3 (27244) - Vzorek na TA odebrán z pece: 

 

 

Tavba 3 (27244) - Vzorek na TA odebrán z pece: 
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Tavba 3 (27244) - Vzorek na TA odebrán z pece: 

 

 

Tavba 3 - Vzorek na TA odebrán z pánve: 
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Tavba 3 - Vzorek na TA odebrán z pánve: 

 

 

 

15. Tavba 4: Záznam křivek ochlazování a její první derivace (27288) 

 Vzorek na TA odebrán z pece: 
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Tavba 4: Záznam křivek ochlazování a její první derivace (27288) 

 Vzorek na TA odebrán z pece: 

 

 

16. Tavba 5: Záznam křivek ochlazování a její první derivace (27290) 

 Vzorek na TA odebrán z pece: 
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17. Šestá tavba: Záznam výsledků TA na zjištění teploty liquidu a obsahu C a Si ve slévárně 

VŠB 

 

 

 

 

18. Tavba 7: Záznam křivek ochlazování a její první derivace (18586) 

 Vzorek na TA odebrán z pece: 

 

Měření č. Tl Cel Sc Ts Si Si Adj C ana

1 1124 3056 0,859 1130 1,01 0,05 3,32

2 1213 3,65 0,884 1132 0,87 0,05 3,45

3 1233 3,48 0,838

4 1165 4,08 0,995

5 1162 4,11 1,001

6 1127 4,42 1,082

7 1256 3,27 0,785 1133 0,8 0,05 3,11

8 1235 3,46 0,833

9 1216 3,63 0,877

10 1240 3,41 0,822 1129 1,07 0,05 3,17

11 1225 3,55 0,857 1129 1,07 0,05 3,3

12 1218 3,61 0,873 1,14 0,05 3,34

13 1233 3,48 0,838

14 1216 3,63 0,872

15 1221 3,58 0,866 1129 1,07 0,05 3,33
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Tavba 7 - Vzorek pro TA odebrán z pánve: 

 

 

 

19. Tavba 8 : Záznam křivek ochlazování a její první derivace (28238) 

 Vzorek na TA odebrán z pece: 
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Tavba 8 - Vzorek na TA odebrán z pece: 

 

 

 

Tavba 8 - Vzorek na TA odebrán z pece 
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Tavba 8 - Vzorek na TA odebrán z pece 

 

 

 

Tavba 8 - Vzorek na TA odebrán z pece 
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