
DESTINATIE
Metalsonda tip MS 3, MS 4 sunt utilizate pentru prelevarea probelor de otel în stare topită

din cuptoare, convertizoare, oale de turnare etc.
Metalsondele tip MS 3, MS 4 fac parte din sistemul de prelevare prin imersie şi/sau prin

vacuum a probelor de otel asigurat integral de AMCO- OTOPENI şi alcătuit din :
 Metalsonda tip MS 3, MS 4
 Lance de prelevare prin imersie, respectiv lance de prelevare prin vacuum.
Prin variantele sale constructive, produsul asigura o gamă diversificata de forme şi

dimensiuni de probe prelevate , făcând posibile analize complete de laborator ale probelor din
otel.(analiza spectrometrică pentru partea groasă a probei, analiza gazelor rezultate prin arderea
părţii pin: carbon, sulf, azot ).

Metalsondele tip MS 3, MS 4 pot fi executate cu agent dezoxidant (aluminiu)pentru
prelevarea probelor din oţel necalmat sau fără agent dezoxidant pentru oţel calmat.

DESCRIERE
Metalsondele tip MS 3, MS 4 se compun din subansamblul de prelevare SMS 3, SMS 4

( alcătuit dintr-un corp de nisip peliculizat, un tub pentru umplere, matriţa de formare a probei,
capac pentru împiedicarea pătrunderii zgurii de la suprafaţa băii de metal) si un tub de carton care
susţine subansamblul şi distanţează lancea de prelevare.

CARACTERISTICI TEHNICE
Prelevarea probelor se poate face :
- prin imersie cu umplere datorită presiunii ferostatice – se foloseşte Lancea de imersie
- prin imersie cu umplere prin absorbtie – se foloseşte Lancea de vacuum
Timp de imersie maxim : 8 sec. pentru lancea de imersie ; 5 sec. pentru lancea de vacuum
Tipuri de probe prelevate : fig. 3 (pentru MS 3 si MS 4) ;
Lungimi caracteristice L : 900 mm , 1200 mm , 1500 mm si alte lungimi la cerere ;
Adâncimea de imersie : (1/2...2/3)L ;
Diametru interior tub de carton :  40 pentru MS 3 (fig. 1)

:  18 pentru MS 4 (fig. 2)
SIMBOLIZARE : MS

agent dezoxidant : 0 – fără ; A – cu agent (Al) ;
lungime caracteristica (L) : 09-900 mm , 12-1200 mm,15-1500 mm ;
tip proba prelevata (fig.3);
tip constructiv (3 sau 4 ) ;
METALSONDA

Fig. 1 MS – 3 Fig. 2 MS – 4
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COMANDARE
Utilizare Tip

constructiv
Lungime

caracteristică
(L)

Tip probă prelevată ( fig. 3) Agent derzoxidant

rotundă simpla
grosime (1)

Ovala simpla
grosime (2)

Ovala dubla
grosime (3)

Otel

MS 3
( fig. 1 )

900 mm MS 3-1.09.O MS 3-2.09.O MS 3-3.09.O Fara
MS 3-1.09.A MS 3-2.09.A MS 3-3.09.A Aluminiu

1200 mm MS 3-1.12.O MS 3-2.12.O MS 3-3.12.O Fara
MS 3-1.12.A MS 3-2.12.A MS 3-3.12.A Aluminiu

1500 mm MS 3-1.15.O MS 3-2.15.O MS 3-3.15.O Fara
MS 3-1.15.A MS 3-2.15.A MS 3-3.15.A Aluminiu

MS 4
( fig. 2 )

900 mm MS 4-1.09.O MS 4-2.09.0 MS 4-3.09.0 Fara
MS 4-1.09.A MS 4-2.09.A MS 4-3.09.A Aluminiu

1200 mm MS 4-1.12.O MS 4-2.12.O MS 4-3.12.O Fara
MS 4-1.12.A MS 4-2.12.A MS 4-3.12.A Aluminiu

1500 mm MS 4-1.15.O MS 4-2.15.O MS 4-3.15.O Fara
MS 4-1.15.A MS 4-2.15.A MS 4-3.15.A Aluminiu

Ex. de comandare : Metalsonda cu diametru interior al tubului de carton  40 mm pentru
prelevarea unei probe de oţel ovala dubla grosime cu lungimea caracteristica 1200 mm , fara agent
dezoxidant : MS 3-3.12.O sau Metalsonda cu diametru interior tub carton  18mm pentru
prelevarea probei de oţel rotundă, cu lungimea caracteristica 900 mm si agent dezoxidant:
MS 4-1.09.A.

Notă :
Metalsondele MS 3 şi MS 4 cu agent dezoxidant (aluminiu) se deosebesc la exterior de cele fără agent

dezoxidant printr-un punct de vopsea albastră pe capacul de protecţie.

rotundă simplă grosime - 1         ovală simplă grosime 36x32 - 2 ovală dublă grosime - 3

Fig. 3      Tipuri de probe prelevate cu MS 3 şi MS 4

-părţile groase pot conţine impurităţi făcînd analiza
spectrografică mai puţin precisă;
-părţile pin sunt mai curate realizîndu-se o analiză a
arderii precisă;

-partea groasă ca şi partea pin sunt necontaminate de
impurităţi obţinîndu-se o analiză spectrografică precum
şi  o analiză a arderii precise;
-prin ştanţarea unor discuri în partea subţire (la
oţelurile moi, până la 45 HRC) se poate realiza o
analiză a arderii satisfăcătoare dar mai puţin precisă;


