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ÚVODÚVODÚVODÚVOD 
 
Výchozím bodem pro každý postup �ešení problému je správn� identifikovat p�íznak, 
který si �ešení vyžaduje.  P�í�ina p�íznaku m�že být �asto stanovena odpov�zením na 
n�kolik p�edb�žných otázek. 
 
Trvá problém o za�átku nebo systém pracoval v po�ádku? Pokud trvá problém od 
za�átku, je nutné prov��it, že byly všechny komponenty systému správn� zapojeny a 
konfigurovány pro dané použití. 
  
Pokud systém pracoval správn� a došlo bu� k postupné nebo náhle zm�n� ve výkonu 
regulace, m�že být problém v sond�. Aby bylo dosaženo správné práce uhlíkového 
sníma�e, odolejte pokušení vyjmout snímaodolejte pokušení vyjmout snímaodolejte pokušení vyjmout snímaodolejte pokušení vyjmout sníma����    zzzz    pece. pece. pece. pece. Všechny zde popsané testu musí 
být provedeny se sníma�em umíst�ným v peci, za teploty a p�i vystavení reduk�ní 
atmosfé�e. Tento postup lze provést na sondách SSi Gold Probe a na v�tšin� sond 
ostatních výrobc�. D�razn� doporu�ujeme, abyste nám zavolali na 0121 329 2627 nebo 
07814 008178 p�ed vyjmutím sondy. 
 
 

POZNÁMKA: POKUD JSTE JIPOZNÁMKA: POKUD JSTE JIPOZNÁMKA: POKUD JSTE JIPOZNÁMKA: POKUD JSTE JIŽŽŽŽ    SONDY VYMSONDY VYMSONDY VYMSONDY VYM����NILI A PROBLÉM NILI A PROBLÉM NILI A PROBLÉM NILI A PROBLÉM 
PPPP����ETRVÁVÁ..…PROBLÉM NEMUSÍ BÝT VETRVÁVÁ..…PROBLÉM NEMUSÍ BÝT VETRVÁVÁ..…PROBLÉM NEMUSÍ BÝT VETRVÁVÁ..…PROBLÉM NEMUSÍ BÝT V    SONDSONDSONDSOND����!!!!    

 
 
 

                                                                           

    
    
    
    



    
    
    
POSTUPPOSTUPPOSTUPPOSTUP    
 
Byly hodnoty ze sondy ov��eny analýzou kompenza�ního materiálu, analýzou 3-plyn� 
(SSi PGA3500) nebo analýzou rosného bodu (SSi DP2000)? Pokud jsou hodnoty tém�� 
stejné, problém pravd�podobn� nebude v Gold Probe. Pokud se hodnoty liší, pokra�ujte 
následujícími kroky:                                                                   
 
 

1. Ov��te, že mV a t/c kabely mezi sníma�em a regulátorem jsou �isté a pevn� 
zapojeny do Gold Probe a svorem regulátoru. Ov��te polaritu. 

 
2. Ov��te, že referen�ní p�ívod vzduchu je p�ipojen do armatury referen�ního 

vzduchu. To bude nejbližší armatura p�i pohledu na sondu. Bylo zaznamenáno, 
že referen�ní vzduch m�že být omylem zapojen do armatury vyho�ení, což 
zp�sobuje nam��ení nízkých hodnot. 

 
3. Zkontrolujte, že má referen�ní vzduch pr�tok nejmén� kolem 0,2 l/min. Odpojte 

p�ívod vzduchu do sondy a pono�te ho do v�dra s vodou. Bubliny potvrzují 
pr�tok vzduchu. 

 
4. Ov��te, že do armatury pro vyho�ení nep�ichází žádný vzduch tím, že pono�íte 

vyho�ovací potrubí do v�dra s vodou. (Vzduch m�že procházet, pokud je 
vyho�ovací vzduchové �erpadlo vystaveno velkým vibracím.) 

 
5. Test t�snosti- tento test m�že detekovat prasklý nebo zlomený substrát ve vaší 

Gold Probe. Ov��te, že referen�ní vzduch má pr�tok 0,2 až 1,0 l/min. 
Referen�ní vzduch na jednu minutu vypn�te a ode�t�te milivolty na výstupu 
Gold Probe. Op�t zapn�te referen�ní vzduch a zaznamenejte zm�nu v mV. 
Nem�lo by ukazovat zvýšení v�tší, než 5 mV. 

 
6. Je COF regulátoru nastaven na správnou hodnotu? Tento faktor je �asto také 

ozna�ován jako faktor procesu, faktor pece, CO faktor, ob�hový faktor, 
kalibra�ní faktor atd. Tento m�že vyžadovat se�ízení, aby byl odstran�n 
p�ípadný rozpor nebo nesoulad mezi signalizovaným uhlíkovým potenciálem a 
skute�nými dosaženými výsledky v pracovních kusech nebo kompenza�ním 
materiálu. 

 
7. Souhlasí teplota sníma�e a výstup MV po zm��ení nezávislým digitálním 

kalibrátorem s zobrazovanými hodnotami v regulátoru s jedním sníma�em a 
jedním opojením t/c p�ívodem? Pokud ne, je pravd�podobn� problém 
s kalibrací regulátoru nebo s kabelem. 

 



8. Vrací se mV signál Gold Probe mV v rozsahu 1 mV své p�vodní hodnoty za 1 
minutu podle m��ení digitálním voltmetrem po zkratování na 5 sekund? Pokud 
ne, jd�te na bod 10. 

 
9. Test impedance (odporu) sondy- to je jeden z n�kolika elektrických test�, které 

mohou stanovit elektrickou integritu a spolehlivost Gold Probe. Mohou ho 
provést n�které moderní regulátory. Pokud ne, ud�lejte jednoduchý test: za 
procesní teploty odpojte kabel regulátoru z výstupu Gold Probe mV a zm��te 
hodnotu mV voltmetrem. Pak signál p�emost�te rezistorem 100 kiloohm. Po 10 
sekundách se podívejte na novou hodnotu mV, vyd�lte p�vodní hodnotu novou 
hodnotou, ode�t�te 1 od výsledku a vynásobte hodnotou odporového bo�níku 
(=100). Vypo�tená hodnota je odpor sníma�e v kiloohmech a m�l by být menší 
než 25 kiloohm�. 

 
10. Pokud není problém opraven vyho�ením sondy a/nebo pece podle popisu 

v manuálu Gold Probe a vašem systémovém manuálu a problém je ve vadné 
sond�, kontaktujte SSi na +44 (0)121 329 2627 nebo +44 (0)7814 008178 a 
popište sv�j problém našemu technikovi. Pak m�žete požádat o Autorizaci 
vráceného materiálu pro opravu nebo vým�nu své Gold Probe. 

 
11. VAROVÁNÍVAROVÁNÍVAROVÁNÍVAROVÁNÍ----    i když máte podez�ení na vadný sníma�, nevytahujtenevytahujtenevytahujtenevytahujte svou sondu 

Gold Probe z horké pece v�tší rychlostí než 2 palce (102 mm) za minutu. 
Shla�te sníma� v izola�ním médiu, aby nedošlo k tepelnému rázu. To zabrání 
škod�, kterou je drahé opravit. 
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Super Systems UK Ltd,  
Unit 4, number 17, Reddicap Trading Estate,  
Sutton Coldfield, West Midlands B757BU. 
Tel/fax: +44 (0)121 329 2627 


