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1 Genel Görünüm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-1 

2 Standart Aksesuarlar 

Ürün 
Açıklaması 

Teknik özellikler Adet  
No. Ad  

 

1 Sertlik ölçme cihazı  1  

2 Vickers pramid uç  1  

3 Objektifler   2  

Aksesuar  

4 Aksesuar çantası   1  

5 Oküler  10× 1  

6 

HV-5/10 Test tablası  1  

HV-30/50 
Test tablası 

 2  
V tablası 

7 Ayar cıvatası  4  

8 Hareketli mil  1  

9 Tornavida   1  

10 Anahtar 2.5mm 1  

11 Koruyucu kılıf   1  

12 Kablo   1 

13 Sigorta  1A/250V, 5×20 mm 2  

14 Halojen lamba 12V, 15~20W 1  

15 Vickers test bloğu  2  

Doküman 16 Kullanma kılavuzu  1 

  

1.Üst Kapak 2. Oküler 3. Taret 4.Uç   

5.Test Tablası 6. Vida 7.Kaldırma vidası 8.Güç anahtarı 

9. Elektrik Kablosu ve Sigorta 10. Sabitleme ayak vidası 11.Panel 12.Hareketli mil kolu 

13.İnceleme objektifi 14.Ölçüm objektifi 15Pozisyon ayarlama ve sıfırlama  16.Ölçüm objektifi 

17. Işık Kaynağı    
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3 Teknik Özellikler  

3.1 Test Yükleri 

MICROBUL-30N 
4.903、9.807、19.61、24.52、29.42、49.03、98.07、196.1、294.2N 

（0.5、    1、        2、      2.5、      3、         5 、    10 、     20、    30 kgf） 

Güç:          (110~220), AV (60~50)Hz 

Max. yükseklik:  170 mm 

Max. derinlik:  130 mm (merkezden) 

Cihaz ölçüleri: 530×280×630 mm 

Ağırlık: 31 kg 

Cihaz Oküler Ölçüm objektifi Toplam Büyütme Fokuslama objektifi 

MICROBUL-30N 10X 10X 100X ve 200X 20X 

Bilgi: Fokuslama objektifi ölçüm amacıyla kullanılmaz. (Her iki objektif CCD kamera ile ölçmek için kullanılabilir.) 

                                                                                                                                     

          Şekil-2          

4 Kurulum  

Cihazı, (23 ± 5℃ ) de, sağlam bir masa üzerinde titreşim olmayan bir 

ortamda kullanın.                            

5 Paketten çıkarma ve kurulum 

Sandığın etrafında bulunan plastik kemerleri kesin, sandığın altında bulunan vidaları da sökün ve sandığın içinden 

aksesuar çantasını alın. Ardından cihazı sabitleyen 4 adet cıvatayı sökün. 

Daha önceden hazırladığınız masasının üzerinde cihazı yerleştirin ; ( masa yapımı için, Şekil 2'ye bakınız) ; 

Cihazının altında bulunması gereken 4 adet ayağı aksesuar kutusundan çıkartarak takın. Okülerin sabitleneceği 

silindir tüpün toza karşı koruma amaçlı kapağını çıkartın ve daha sonra, ana gövdenin sağ tarafındaki 5 delikli yuvaya 

okülerin bağlı olduğu kabloyu takınız; 

Aksesuar çantasındaki test tablasını hareketli mile yerleştiriniz, ardından çantadan su terazisini çıkartarak cihazı 

teraziye alınız gerekli olan ayarlamayı cihazın altındaki 4 adet sabitleme ayar ayağı ile yapınız.                                                                                                                      

6 Panel Kullanımı  

 

 

                                                                                                                                                                    

           Şekil 3         

 

 

Üst tuş: Rakam  

Alt tuşu:Yükü sıfırlamak için kullanılır. 

1 

CLR-F 

2 

CLR-D 

Üst tuş: Rakam 

Alt tuşu: D1/D2 değerlerini sıfırlamak 

için 

Üst tuş: Rakam 

Alt tuşu: Yükleri arttırmak ve eksiltmek için kullanır. 

0 

F - 

3 

F+ 



5 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

7 Testte Hazırlık 

Güç kablosunu takınız. Açma kapama anahtarı ile cihazı çalıştırın ve ışık ve LCD ekranın açıldığını göreceksiniz.  

Bu noktada, ekranda: 

D1/D2: İz çapı; HV: Vickers sertlik değeri, T: bekleme süresi; N: ölçümlerin Sayılar; F: Test yükü değeri (N); 

Testi Kuvvetleri Seçimi  

 Üst ve alt tuşlar cihaz açıldığında aktif hale gelir.  

 "F +" "F-" tuşları ile testi yüklerini  (98.07N) seçmek için kullanın. Yük seçiminin ardından   tuşuna 1 

defa basınız. 

Işık şiddetinin ayarı  

 "L +" "L-" tuşları ile ışık kaynağını ayarlamak için kullanın.  

Yükte bekleme süresinin seçimi  

 "T +" "T-" tuşları ile bekleme süresini belirleyebilirsiniz.  

 Okülerin sıfırlanması 

 

 

 

6 

L - 

5 

L+ 

Üst tuş:  Rakam 

Alt tuşu: Işık kaynağı L+ şiddet artısı, L- şiddet azalışı  

0 

T - 

3 

T+ 

Üst tuş: Rakam.  

Alt tuşu: T+ ile süre ekleyebilir,  T- ile süre eksiltebilirsiniz. Her basışın ardından 5 sn. ekler 

veya çıkarabilirsiniz.(yükte bekleme süresi) 

Üst tuş: Radix noktası.  

Alt tuşu: : SPEC tuşuna basıldıktan sonra bu tuşa basınız ardından aşağı tuşu çalışacaktır 
· 

Üst tuş: Rakam  

Alt tuşu: SPEC tuşuna basıldıktan sonra bu tuşa basınız ardından yukarı tuşu çalışacaktır.  

 4 

     

Üst tuş: Rakam  

Alt tuşu: Teste başlamak için tuşa basın ardından motor çalışmaya başlayacak test yükü uygulanacaktır.  

7 

START 

 # 

   SPEC 

Çift teyit tuşu: D1 değerini onaylamak için D1 tuşuna, çift tıklayınız. Aynı şekilde D2 değeri içinde 
tekrarlayınız. Ardından ekranda sertlik değerini göreceksiniz.  

Özel fonksiyon tuşu: Bu tuşa 1 defa basınız, sonra tuşu ile aktif hale getirin. Aynı işlemi tuşunu 
da aktif hale getirir. 
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8 Teste Başlangıç  

Tareti ölçüm objektifi (10X) pozisyonuna getiriniz. 

Numuneyi test tablasına yerleştirin ve numune yüzeyini görebilmek için hareketli mil kolunu döndürün. Ardından 

oküler ile numune yüzeyini temiz ve net gördüğünüzde teste hazırsınızdır.  

 10╳  objektif mesafesi yaklaşık 6mm, 20╳ objektif mesafesi yaklaşık 4 mm dir. 

 

 

Tareti test ucu pozisyonuna getiriniz. Şu anda, uç ve numune arasındaki mesafe 0.4 mm’dir. 

Panel üzerindeki “START” tuşuna basınız ardından test işlemi başlayacaktır(eğer ekranın sol alt köşesinde teste 

başlamadan önce yük değeri görünüyor ise yükü sıfırlamak için “CLR-F” basınız) 

 Cihaz otomatik olarak seçilen HV test yükünü uygular: (LOADING)  

 Cihaz numune üzerinde toplam yükü uyguladıktan sonra, ekranda kalan test süresini ve geriye sayım 

başlayacaktır: (DWELL) 

 Cihaz geri sayımı tamamlaması ardından uç ilk pozisyonuna dönecek ve d1, d2 değerinin ölçümü ardından HV 

test sonucu ekranda görülecektir: (UNLOADING)                                                     Şekil-4 

9 Ölçüm                                                                                     

Tareti objektif pozisyonuna getiriniz. 

Oküler üzerindeki sol tamburu izin sol köşesine sıfırlayın.  

Bu işlem, okülerdeki 2 çizginin de hareket etmesini sağlayacaktır. 

Oküler üzerindeki sağ tamburu izin sağ köşesine sıfırlayın.  

Oküler sağ tamburdaki çizgiler her biri için 1 tur 50 çizgidir. Yatay her bir çizgi arası tamburda (dikey) 50 çizgiye denk 

gelir.  

" SPEC " ve "  " tuşuna basınız, imleç yanıp söner ve rakam tuşları geçerlidir. 

D1 için; 202, değerini ekrana yazılıp onaylamak için " SPEC " tuşuna çift basın. Cihaz D2 değeri için bekleyecektir. 

Oküleri 90 °çevirin. Aynı şekildeD2 değerini ölçün. 

D2 için; Okunan 203,5, değerini yazıp onaylamak için " SPEC " tuşuna çift basın. Ekran otomatik olarak sertlik 

değerini gösterecektir. "HV: 451,3" dolayısıyla şekil(4) 202 çizgi okunur. 

Eğer yapılan testin doğruluğundan emin değilseniz, D1 VE D2 için değerlerini yukarıdaki aşamaları tekrarlayarak 

ölçüm sonucunu değiştirebilirsiniz. 

Ölçümü sonlandırmak için," SPEC " ardından "  " tuşuna basınız. Bu işlem sonrasında yeni bir test için cihaz hazır 

olacaktır. 

Eğer iz oküler üzerinden okunamayacak kadar büyük veya küçük ise, numunenin kalınlığını buna bağlı olarak seçilen 

HV metodunu kontrol edin gerekirse metodu değiştirin. 

Numune ile objektif arasındaki ölçüm mesafesini ayarlarken 

objektifin veya vickers test ucunun zarar görmemesine dikkat 

edin aksi takdirde zarar görebilir. 

Yatay Dikey 
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Işık Kaynağı                                                                                  

Işık yoğunluğu "L +" arttırabilir "L-" ile azaltabilirsiniz.  

Eğer ışığın geliş açısından memnun değilseniz görme alanında eşitlik 

sağlayabilmek için saat yönünde sabitleyen iki adet cıvatayı 

sabitleyin. (Şekil 6)  

10 Lamba Değişikliği  

Aşağıdaki ürünler gereklidir:  

 Halojen lamba, 12V, 20W ~ 15 

 Kuru ve yumuşak bir bez  

11 Uyarılar 

11.1 Vickers piramid uç 

Ölçümün doğruluğunu sağlamak için, test ucunu darbeden ve yağ gibi yabancı 

maddelerden koruyun. 

Uçun oturması gereken uç mili ile uçun üzerinde bulunan kırmızı nokta aynı acıda 

olmalıdır. Oküler üzerindeki görüntüsü yandaki şekil ile aynı olmalıdır. (Şekil 7 ). 

 

 

 


