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1 AMAÇ VE UYGULAMA 
Taşınabilir sertlik test cihazı (bundan sonra "sertlik test cihazı" olarak anılacaktır), metallerin ve alaşımların sertliğini 

ölçmek için tasarlanmıştır. Sertlik test cihazında 8 bağımsız sertlik ölçeği vardır. Teslimattan önce üretici, sertlik test 

cihazının ön kalibrasyonunu Rockwell (HRC), Brinell (HB), Vickers (HV) ve Shore (HSD) olmak üzere 4 ölçekte 

gerçekleştirir 

Sertlik test cihazında, Brinell sertlik (HB) ölçeğinden otomatik yeniden hesaplama ile perlittik sınıf karbon çeliğinin çekme 

mukavemetini tanımlamayı sağlayan bir çekme mukavemeti (Rm) ölçeği de bulunmaktadır. 

Sertlik test cihazında, aşağıdakileri mümkün kılan üç ek ölçek (H1, H2 ve H3) sağlanmıştır: 

Diğer ölçeklerde sertlik testi yapmak (örn. Rockwell B (HRB), Super Rockwell (HRN ve HRT); 

Özellikleri bakımından çelikten önemli ölçüde farklı olan metallerin (demir, alüminyum, bakır alaşımları vb.) sertlik 

testlerini yapmak, 

Sertlik test cihazını kalibre etmek için kullanıcı, farklı sertlikte (minimum, maksimum ve ortalama) test edilen ürün 

malzemesinden en az 3 numune kullanmalıdır. 

Sertlik test cihazı kalibrasyonu ek (H1, H2, H3) sertlik terazileri üzerinde üretici firma tarafından yapılabilir ve bununla 

ilgili bilgiler kılavuzda yer alacaktır. Kullanıcı, mevcut teknik referansın talimatlarını izleyerek ek sertlik ölçeklerinde 

kalibrasyonu bağımsız olarak yapabilir. 

Sertlik test cihazı, yerinde ürün sertliğinin hızlı bir şekilde test edilmesini sağlar. 

Makine mühendisliği, metalürji, enerji üretimi, gemi inşası ve demiryolu taşımacılığı, havacılık ve uzay endüstrisinde, 

petrol ve gaz sektöründe, bakım ve hizmet şirketlerinde vb. alanlarda saha veya laboratuvar koşulları altında işletme veya 

üretim süreci. Çeşitli amaçlı basınçlı kaplar (reaktörler, buhar jeneratörleri, kolektörler, kazan tamburları, gaz tutucular vb.), 

türbin ve jeneratör rotorları, boru hatları, silindirler, krank milleri, dişliler, çeşitli araçların parçaları, endüstriyel prefabrik 

ürünler (dökümler, dövmeler, levhalar ve levhalar) vb. cihazın kullanıldığı yerlerden bazılarıdır. 

2 GENEL TAVSİYELER 
Sertlik test cihazının çalışması sürecinde, her zaman test doğruluğunu etkileyen bir dizi dış faktör vardır: 

Test edilen nesne yüzeyinin durumu (yüzey gerilimi, kirlenme, çeşitli kaplamalar; 

Ortam parametreleri (nem, sıcaklık, kirlilik vb.); 

Test edilen eşya malzemesinin homojenliği 

Test edilen yüzey ve test edilen nesne, sertlik test cihazı spesifikasyonlarına verilen parametrelere uygun olmalı ve usulüne 

uygun olarak hazırlanmalıdır.  

Sertlik test cihazının çalışması sürecinde, üzerinde herhangi bir darbe veya titreşime izin verilmez. Dikkatli bir şekilde 

çalıştırılması ve buradaki tüm teknik talimatlara uyulması, oldukça uzun bir süre bakım gerektirmeden güvenilir şekilde 

çalışmasının koşuludur. 

3 TEKNİK ÖZELLİKLER 
Metod                   Ölçüm aralığı                          Max. Hata 

Brinell                   75-650 HВ  ± 10 HВ 

Vickers     75-999 HV  ± 12 HV 

Shore                23-102 HSD  ± 2 HSD 

 

USB portu üzerinden bilgisayarla bağlantı, verilerin diyagramlanması ve yazdırılması Mevcut 

Ölçüm sonuçlarının işlenmesi, ortalamalarının alınması, kaydedilmesi ve sertlik test cihazı hafızasında arşiv 

verilerinin işlenmesi 

Mevcut 

Kalıcı bellek – sertlik test cihazı kapatıldığında arşivde veri kaydetme Mevcut 

Karakter LCD ekranı: aynı anda bir sertlik ölçeği, çalışma modu, arşiv numarası ve pil seviyesi göstergesini 

görüntüler 

Mevcut 

LCD ekran aydınlatması Mevcut 

Ölçüm sonunda sesli uyarı Mevcut 

Metod çevrimi Mevcut 

Fabrika ayarlılarına geri dönebilme  

Ölçümler sırasında sertlik test cihazının ölçüm yönü herhangi bir prosedür gerektirmez  

Ortalama değer tespiti için mevcut ölçüm sayısı 1 – 99 

Tam şarjlı çalışma süresi,  

• aydınlatmasız 

• aydınlatmalı 

• AC şebekesinden 

 

20 

5 

Limitsiz 

Pil (NiMH, C boyutu) tam zamanlı şarj, saat 10 

Sertlik test cihazı güç kaynağı: 

• AC şebeke, V/Hz 

• pil, V 

• tüketilen güç, V-A'dan fazla değil 

90-240V 

50-60Hz 

1,2 

1,5 
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Otomatik güç kaynağı kapatma, zaman, sn 150 

Sıcaklık aralığı, °C: 

•operasyon 

• depolama ve nakliye sırasında 

-5… +45 

-15… +65 

Bağıl nem, % 30… 80 

Değerli metaller ve taşlar 

• gümüş, mg 

• elmas (U1 ultrasonik prob), karat 

16,8 

0,07 

Kaba ölçüler (uzunluk/genişlik/yükseklik), mm 

• ultrasonik prob 

• ultrasonik kısa prob 

145/80/40 

180/80/42 

 

Kütle ( plastik gövdeli elektronik modül [alüm. gövdede]), kg: 

• modül + ultrasonik prob 
0,36 <0,65> 

0,31 <0,60> 

Bir sertlik testi zamanı, sn. 

• ultrasonik prob 
100 

Test edilmiş yüzey pürüzlülüğü, Ra 

• ultrasonik prob, 
4 

Test edilmiş yüzey eğrilik yarıçapı, mm 

• ultrasonik prob 
2,5 

Test edilmiş ürün kütlesi, kg'dan az olmamalı 

• ultrasonik prob 

 

0,01 

Test edilmiş ürün kalınlığı, mm'den az olmamalı 

• ultrasonik prob 
1 

45 HRC sertlik, µm ile test edilen ürün yüzeyindeki girinti boyutu 

• ultrasonik prob 
70 

45 HRC sertliği, µm ile test edilmiş girinti derinliği 

• ultrasonik prob elmas piramidi 
30 

Prob kaynağı (minimum test sayısı): 

• ultrasonik prob 

200000 

 

Ultrasonik prob üzerindeki basınç kuvveti,  14,7 

4 STANDART AKSESUARLAR 

İsim Adet 

Alüminyum gövde 1 

Cihaz taşıma çantası 1 

Ultrasonik prob ve kablosu  1 

Pil şarj cihazı ve kablosu 1 

HRC test mastarı (sertifikasız)  1 

 

 

 

Sertlik test cihazı komple ekipman seti 

1 – Taşıma çantası, 

2 – Problar, 

3 – Kullanım kılavuzu, 

4 – Elektronik modül, 

5 – Güç modülü, 

6 – Kablo USB, 

7– Yazılım içeren CD 
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5 TASARIM VE ÇALIŞMA İLKELERİ 
 

Kombine taşınabilir sertlik test cihazı 

 

 

      1 – Elektronik modül 2 – U1 ultrasonik prob  

 

 

 

U1 Ultrasonik prob 

 – Kol 

 – Paketleme bağlantısı 

 – Alt yüzeyin ambalajlanması 

 – Kol yüzü  

 – prob gövdesi 

 – Bağlantı kablosu 

Probun temel parçası, uçta Vickers elmas piramidine sahip çelik bir çubuktur (yüzeyler arasındaki açı 136є'dir), bu, 

dahili ultrasonik frekans kendinden uyarmalı osilatörün akustik rezonatörü (vibratör) olarak kullanılır. Piramit, kalibre 

edilmiş yay sabit yükü altında test edilen nesneye zorlandığında, metalin sertliğine bağlı olarak rezonatörün doğal 

frekansı değişir. 

Osilatör doğal frekans bağıl değişimi, elektronik modül tarafından seçilen ölçeğin sertlik numarasına dönüştürülür ve 

ardından ekranda gösterilir. Bu yöntem, farklı kütle ve kalınlıktaki eşyaların ve özellikle ince duvarlı ve küçük kütleli 

eşyaların sertlik testi için uygundur. 

Ultrasonik probun tasarımı, ulaşılması zor yerlerde (örneğin, dişli dişleri vb.), ince nesnelerin (örneğin, boru hatları 

vb.) imkansız olduğu yerlerde herhangi bir görünür baskı olmadan test yapmayı mümkün kılar.  

Prob tasarımı, bir birim zaman içinde çok sayıda test yapılmasını sağlar ve örneğin ultrasonik prob durumunda olduğu 

gibi herhangi bir özel beceri gerektirmez. 

Dökme demir test plakası (GOST 10905-86) veya 5 kg'dan az olmayan kütleye sahip 

sertifikalı metal plaka mevcuttur; 

Modülün ön tarafında şunlar bulunur: 

1 LCD (bundan böyle "ekran" olarak anılacaktır) 

2 4 fonksiyonel basma düğmesi ft, ft, <=>, <=>, 

3 Sertlik test cihazı tipi göstergesi.  

Modülün arka tarafında şunlar bulunur: 

1 Seri numarası, 

2 Sertlik test cihazı çalışma şeması,  

3 Üretici verileri, 

4 Pil bölümü, 

Elektronik modülün üst ucunda şunlar bulunur 

1 – Güç kaynağı veya bilgisayar bağlantısı için dört pinli soket, 

2 – Prob bağlantısı için beş pinli soket. 

 Elektronik probun arka tarafında sertlik test cihazı çalışma şeması bulunmaktadır. 

Menü, sertlik test cihazının çalışma kontrolü için kullanılır. Menünün her seviyesi, 

parametrelerin veya çalışma modlarının seçilmesine izin verir. 

İlk seviye – “ölçek” – aşağıdakiler arasından mevcut (operasyonel) sertlik ölçeğinin 

seçilmesine izin verir: HRC, HB, HV, HSD, Rm, H1, H2 veya H3 ve ayrıca sipariş edildiği gibi diğer ölçekler. 

İkinci seviye - “ölçüm-kalibrasyon-işleme” - mevcut (operasyonel) sertlik test cihazı modunun seçilmesine izin verir: 

ölçüm, kalibrasyon veya işleme. 

Üçüncü seviye – “EVET/HAYIR”, seçilen işlemi onaylamayı veya iptal etmeyi ve ft düğmesine basarak önceki 

işlemlere geri dönmeyi sağlar. 

ft ve ft butonları menü seviyesini seçmeye izin verir ve <=> ve => butonları - seviye içinde bir parametre seçmeye izin 

verir. Döngüsel menü, operatörün veya => düğmesine basarak seviye içinde daire çizen parametreleri yuvarlamasını 

sağlar. 

Elektronik modülün arka tarafından kapalı bölmede bulunan pil, sertlik test cihazının güç kaynağının kaynağıdır. Pil, 

verilen polariteye uygun olarak takılmalıdır. Sertlik test cihazı on dört günden fazla çalıştırılmazsa, pil elektronik 

modül bölmesinden çıkarılmalıdır. Pil şarj göstergesi, elektronik prob ekranının üst kısmında “pil” sembolü altında 

gösterilir. Sembolün içindeki üç koyu kare, pilin tam şarj olduğunu gösterir. Pil boşaldıkça kareler yukarıdan aşağıya 

doğru birer birer kaybolur. Bir koyu kare veya herhangi bir karenin olmaması, pilin şarj edilmesi gerektiği anlamına 

gelir. Herhangi bir sertlik test cihazı çalışma modunda ekranda “Pil” sembolü gösterilir. 

Pil, bir şarj cihazı aracılığıyla AC şebekesinden şarj edilebilir 
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Güç kaynağı 

– Güç kaynağının USB fişinin bağlanması için soket, 

– Bir güç kaynağı bağlantı kablosunun USB fişi, 

– Elektronik modüle bağlantı için bir bağlantı kablosunun dört pinli fişi. 

Pili aynı anda şarj etmesine ve sertlik test cihazı göstergesiyle çalışmasına izin verilir. 

Akümülatör pili olmadan şarj cihazının elektronik modüle bağlanmayınız. 

Şarj cihazı, bağlantı güç kaynağı kablosu aracılığıyla elektronik modüle (içinde pil 

varken!) bağlanır. Bağlantı kablosunun dört pimli fişi, döner silindirik kilit ile 

sabitlenmiştir. 

 

 

    Kilit  

 

Şarj cihazını bağlamak için aşağıdaki adımları uygulayın: 

• Kilidi sonuna kadar saat yönünün tersine çevirin; 

• Şarj cihazının fişini elektronik modül fişi ile çakışacak şekilde denk getirin; 

• Fişi hafifçe iterek sonuna kadar takın; 

• Kilidi sonuna kadar saat yönünde çevirin. 

Kilidin belirli bir hareketi, işlemin doğru yapıldığını onaylar. Şarj cihazı elektronik modüle bağlıdır. USB bağlantı 

kablosunu takın. Şarj cihazı elektronik modüle geçirilir. Şarj cihazını AC şebekesine bağlayın. Güç açıldığında, optik 

diyot kırmızı olacaktır. Pil şarj işlemi başlamıştır. 

Şarj cihazı AC şebekesine bağlandıktan sonra, açık olan sertlik test cihazı ekranındaki “pil” sembolü kareleri aşağıdan 

yukarıya doğru birer birer koyulaşacaktır. 

Bu, pil şarjının başladığı anlamına gelir. Şarj işlemi sırasında pil ve şarj kutusu biraz ısınabilir. 

                  
    Pil USB portu üzerinden şarj edilebilir. Sertlik testini (takılı pil ile) USB portu üzerinden şarj etmek için önce sertlik 

test cihazı elektronik modülüne dört pinli bir fiş ve ardından bilgisayara USB portu fişi bağlayın. Pil şarj işlemi 

başlamıştır. Sertlik test cihazının kendisi kapatılmalıdır. Sertlik test cihazı NiMh pil sağlığa zararlı ağır metaller 

içermez.  

6 İŞLEM PROSEDÜRÜ 

6.1 Görsel Denetim 
Cihazı görsel olarak kontrol edin, elektronik prob, bağlantı kablosunda mekanik hasar olmadığından emin olun. 

Elektronik modül (pil bölmesindeki) ve üzerindeki contaların bütünlüğünü kontrol edin. 

6.2 Malzemenin Hazırlanması 
Malzeminin kendisinin ve özellikle yüzey tabakasının uygun koşullarının sağlanmalıdır. 

Test edilen makale için zorunlu gereksinimler: 

• Test edilen yüzeyin pürüzlülüğü ve eğrilik yarıçapı, 

• Test edilen yüzey alanı nem veya kirlilik (yağ, toz vb.), yağlayıcılar, kireç, oksit filmi, pas içermemelidir. 

• Test edilen alanın varsayılan merkezi ile test edilen nesne yüzeyinin kenarı veya bir sonraki baskı arasındaki mesafe, 

baskının çapının (diyagonal uzunluğu) 3, 5'inden az olmamalıdır. 

• Test edilen alan içerisinde karbondan arındırılmış bir tabaka, yüzey sertleşmesi veya nitrasyon durumu olması 

durumunda, bu yüzey tabakası kaldırılacaktır (sadece U1 ultrasonik prob için). 

Test edilen yüzeyin alanını hazırlamak için zımpara veya polisaj kağıdı kullanılması tavsiye edilir, bundan sonra alanı 

bir temizlik bezi ile temizlemek gerekir. Yüzey hazırlama prosedürü sırasında, mekanik işlem sürecinde test edilen 

yüzeyin ısınması veya sertleşmesi nedeniyle test edilen nesnenin sertliğinde meydana gelebilecek olası değişikliklere 

karşı önlem alınması gerekir. 

Kaldırılacak katmanın önerilen derinliği: 

• Dökme ürünlerin yüzeyi: ince metale kadar 

• İnce metale kadar dövülmüş veya dövülmüş yüzey 

• Boru: ince metale kadar      

6.3 Güç Açma 
Bir süre (-2 sn) ft düğmesine basın; 

Kısa bir süre geçiş yaptıktan sonra kısa bir süre için (-2 sn) “prob bağlantısı” yazısı görünecektir; 

Elektronik modül, bağlı probun tipini tanıyacak ve ekranda “ultrasonik prob” görünecektir (-2 sn); 

Bu adımlardan sonra sertlik test cihazı, kapatılmadan önceki modda otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır. 
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6.4 Kapatma 
Güç kaynağının kapatılması, basmalı düğmeler veya prob ile herhangi bir işlem yapılmadan otomatik olarak 

gerçekleşir (-150 sn); 

if ve i=>; düğmeler aynı anda basılır; 

Pilin boşalması durumunda da gerçekleşir; 

6.5 Ekran Aydınlatması 
Menü birinci seviyeden (skala) ft butonuna basılarak kısa süreli (-1 sn) ekran aydınlatması açılıp kapatılır. 

Ortam sıcaklığında (<0C) sertlik test cihazı çalışması, aydınlatma açıkken olacaktır. 

Ekran aydınlatması ile çalıştırma, pilin çalışma süresini kısaltır! 

7 ELEKTRONİK MODÜL İLE ÇALIŞMA 

7.1 Ölçek Seçimi 
Ft düğmesine basarak ilk seviye olan “ölçek” ile çalışmaya başlayın. Ekranın üst kısmında, "XXX" bir sertlik ölçeği 

olan "XXX ölçeği" kelimeleri görünecek ve ekranın sağ tarafında "pil" sembolü görünecektir. 

ve => düğmelerine basarak ihtiyacınız olan sertlik ölçeğini seçin. 

7.1.1 Çalışma Modu Seçimi 
Sizin için gerekli olan çalışma modunu seçin – veya düğmelerine basarak “ölçüm” veya “kalibrasyon” veya “işleme”. 

0-düğmesine basarak gerekli modu onaylayın. Sertlik test cihazı çalışmaya hazırdır. 

7.1.2 İşlem İptal 
Bir işlemi iptal etmek veya bir öncekine dönmek için ft butonunu kullanın. 

7.1.2.1  TESTMODU 
“Ölçüm” modu ve bu modun da ki tüm işlemler U1 ultrasonik prob yürütülecektir. Bu modun da aşağıdaki işlemler 

yapılabilir: 

7.2 Arşiv testi ve kaydı 

7.2.1 Arşiv İşlemi 
Sertlik test cihazının “ölçüm” modunda çalışması her zaman “Arşiv” işlemiyle başlar. Ekrandaki gösterge aşağıdaki 

şekilde gösterilmiştir. 

Vickers metodu  Vickers sertlik değeri 
 

              

 

 

 

 

     Arşivleme modu arşivlenen test sayısı 

Dikkat! İlk işlem sırasında “arşiv” işleminin atlanması ve “ölçüm ve kayıt” işlemine geçilmesi tavsiye edilir. 

Bunun için ⇩ düğmesine basın. 

Ekrandaki kelimelerin ve sembollerin anlamı 

“HV” - Vickers sertlik ölçeği; 

“838” - Vickers ölçeğinde ölçülen değer; 

“Arşiv №63” - Vickers ölçeğinde (HV) 838 numaralı ölçümün saklandığı arşiv hücresinin numarası; 

“Pil” - pil şarj sembolüdür. 

7.2.2 Arşiv hücre numarası değişimi 
Arşiv hücre numarasının değiştirilmesi <=> veya => butonlarına basılarak yapılır. Arşiv hücre numarasının (Arşiv 

JNb63) değişmesi, ölçülen değerin okumalarının değişmesine neden olacaktır. 

(838), ilgili arşiv numarası (N°61; 63; 60, 64 vb.) altında kaydedilen başka bir ölçüm değerinin okumalarına 

dönüştürün. Bununla birlikte, sertlik ölçeği (HV) değişmeden kalacaktır. 

Bu, ölçümünüzü HRC ölçeğinde yapıp N°3 ve N°4 altındaki arşive gönderdiyseniz ve arşive HV-838-Archive 

N°63'ten bakılırsa, sertlik test cihazı otomatik olarak HRC'yi ve HB sertliği HV ölçeğine ölçeklenir ve HV ölçeğinde 

JVoJSfel, 2, 3 ve 4 hücrelerinin değerlerini gösterir. 

7.2.3 Ölçülen Değerin Bir Sertlik Metodundan Diğerine Dönüştürülmesi 
• ihtiyacınız olan ölçeği seçin 

• “arşivleme” işlemine dönün 

• <=> veya >=>butonlarına basarak arşive bakın; 

• Diğer sertlik skalalarında daha önce elde edilen tüm değerler otomatik olarak sizin seçtiğiniz skalaya 

dönüştürülecektir. 

Dikkat! Bir sertlikten diğerine dönüştürmede hata var. 

 Arşivdeki verileri işlemek için (ortalama değer hesaplama ve arşiv temizleme) “işleme” moduna geçin 
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8 ÖLÇÜM VE KAYIT” İŞLEMİ 
“Arşiv” işlemini bitirmek ve çıkmak için 4 tuşa basarak “ölçüm ve kayıt” işlemini başlatın. Ekrandaki gösterge 

aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

 
Ekrandaki kelimelerin ve sembollerin anlamı 

“HB” Brinell sertlik ölçeği; 

“07” akım ölçüm numarası 

Brinell sertlik ölçeğinde (HB) ölçülen değer “375”; 

“Ölçüm №01” Brinell sertlik ölçeğinde (HB) ölçülen değerin kaydedilmesi için sunulan arşiv hücresinin numarası; 

Probun “Prob” sembolü; 

Pilin "Pil" sembolü. 

Yanıp sönen prob sembolü, sertlik test cihazının ölçüm yapmaya hazır olduğu anlamına gelir. Probun “ölçüm ve 

arşivleme” işleminde nasıl kullanılacağı ses sinyalinden sonra anlatılır, ekranda sizin tarafınızdan seçilen sertlik 

skalası değeri üzerinde ölçülen değer belirir.) Sertlik ölçeğindeki (HB) ölçüm numarası (07) ve ölçülen değer (375), 

yapılan her ölçüme karşılık gelir. Arşiv hücre numarası (ölçü №01) değişmeden kalır. 

Yapılan ölçümlerin ortalama değeri 4 butona basılarak hesaplanır. Ortalama değer hesaplaması için alınan ölçüm 

sayısı mevcut ölçüm numarasında (07) gösterilir, yani 7 ölçüm yaptıktan sonra butona basarak ortalama değeri elde 

edersiniz. Ortalama değer hesaplamasından sonra, sertlik test cihazı, elde edilen sonucu kaydetmeniz için otomatik 

olarak “arşivleme” işlemini başlatacaktır. Sonucu kaydetmek istemiyorsanız ve ölçümünüze devam etmek istiyorsanız 

“ölçüm ve kayıt” işlemine geçmek için 4 tuşa basın. 

“Ölçme ve kaydetme” işlemi içerisinde ölçüm sertlik değerinin (375) silinmesi <= butonuna basılarak yapılır. Doğru 

ölçüm prosedüründe bazı şüpheleri değerlerin ortaya çıkması durumunda son ölçüm sonucunun silinmesi tavsiye 

edilir. 

Arşivde kayıt, hücre numarası seçilerek ve “arşiv” işleminden başlatılır, daha sonra mevcut ölçümde (07) ⇩düğmesine 

basılarak “ölçü ve arşiv” işlemine geçilir, mevcut ölçümde (07) “ölçüm ve arşiv” işlemine geçilir ve 4 tuşa iki kez 

basılarak “arşivleme” ve geri alma işlemi yapılacak; 

Ölçülen sertlik değerinin (375) veya ortalama değerin arşive kaydedilmesi >=> butonuna basılarak yapılır. Bunu 

yaparken, ölçüm kaydı için arşiv hücresinin sayısı (ölçü N°01) otomatik olarak 1 (ölçü JV°2) artacaktır. 

Her yeni ölçüm seti için mevcut ölçüm numarasında “00” ayarlanması tavsiye edilir. 

Ölçülen sertlik numarası (375) veya ortalama değerin arşive kaydedilmesi 4 butonuna basılarak yapılacaktır. Bu 

durumda, ölçüm kaydı için arşiv hücresinin sayısı (ölçü N° l) değişmeden kalacaktır. Bu, arşiv hücresi içeriğini 

değiştirmek için uygundur. 

8.1 Kalibrasyon Modu 
Raf ömrü dolmuş (son karşılaştırmadan 2 yıl sonra) veya yüzeyi yarısından fazlası kullanılmış referans sertlik 

bloklarının kullanılmasına izin verilmez (GOST 9031-75) 

“Kalibrasyon” modu ve bu mod altındaki tüm işlemler U1 ultrasonik prob için yapılacaktır. Pil şarj göstergesinin en az 

iki karesi açıkken, sertlik test cihazı çalışmasının “kalibrasyon” modunda yapılması önerilir. 

Kullanıcılar tarafından sertlik test cihazı kalibrasyonu işlemi, sertlik test cihazı tarafından ölçülen bir referans sertlik 

bloğunun ortalama sertlik değerini, nominal değeriyle (eşitlik) çizgiye getirmek anlamına gelir (GOST 9032-75'e 

uygun olarak bir tarafında kazınmıştır). Kullanıcılar tarafından HRC, HB, HV, HSD ölçeklerinde sertlik test cihazı 

kalibrasyonu, sertlik test cihazının üretilmesinden hemen sonra üretici tarafından oluşturulan sertlik test cihazı 

kalibrasyonuna bir ± düzeltme yapılmasına izin verir. Kalibrasyon, uzun ve yoğun çalışma sürecinde prob mekanik 

parçalarının (yay, uç vurucu) olası aşınma ve yıpranması durumunda kalibrasyon işlemi yapılmamalıdır. 

Aşağıdaki durumlarda doğrulamalar arasındaki süre içerisinde kullanıcılar tarafından sertlik test cihazı kalibrasyonu 

yapılması önerilir: 

Referans sertlik bloğundaki sertlik test cihazı doğrulaması sürecinde, okumalar sabitse ancak referans sertlik bloğunun 

nominal değerinden farklıysa; 

Uzun süreli depolamadan sonra (3 aydan fazla); 

Yoğun operasyondan sonra (U1 ultrasonik prob için 200.000'den fazla ölçüm); 

Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olması durumunda (ortam sıcaklığı, nem vb.) 

Kullanıcı tarafından sertlik test cihazı kalibrasyonu için, sertlik ölçeğinin kontrollü kısmında maksimum ve minimum 

değerlere sahip iki referans sertlik bloğunun olması gerekir. 

8.1.1 Örnekler 
•Tüm “C” Rockwell ölçeği boyunca kalibrasyon için, (25±5) HRC ve (65±5) HRC değerlerine sahip 2 referans sertlik 

bloğu gereklidir. 

•“C” Rockwell ‘in tüm aralığını değil, yalnızca 20±40 HRC aralığını kullanıyorsanız, kalibrasyonu (25±5) HRC ve 

(45±5) HRC değerlerine sahip referans sertlik blokları üzerinde gerçekleştirin. 
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8.2 Kalibrasyon İşlemi 
Teraziyi seçin ve “Kalibrasyon” moduna girin. Kodu girin (Teknik Referans ve Kullanım Kılavuzunun içindeki kapalı 

zarfın içindedir) basma düğmesi.  

Ortalama sertlik numarasının elde edilmesi. Bir referans sertlik bloğu alın. Beşten az ölçüm yapmayın! 

Düğmeye basarak elde edilen değerlerin ortalamasını alın, ardından bu adımın sonunu onaylayın. 

Düzeltme (adım 2) – sertlik test cihazı ORTALAMA ve NOMİNAL sertlik değeri tarafından ölçülen değeri (eşitlik) 

doğruya getirin. Veya >=> düğmelerine basarak sertlik test cihazının ORTALAMA değerini sertlik referans 

bloğundaki NOMİNAL değerine kadar değiştirin. Değerler çakıştığında (eşit olduğunda) ⇩ düğmesine basın. 

Referans sertlik bloğu 2'de ölçüm (adım3) 

Düzeltme (adım 4) butonuna basılması adımın tamamlanmasını ve “Kalibrasyon” modundan çıkılmasını 

sağlayacaktır. 

Yapılan kalibrasyondan sonra sertlik test cihazı okumalarının doğrulanmalıdır. 

Referans sertlik bloğu №1'in sertliğini ölçün (en az 5 ölçüm) ve ortalama değerini hesaplayın, elde edilen değer, 

sertlik test cihazı hatası içindeki nominal değerine karşılık gelmelidir. 

Elde edilen değer sertlik test cihazı hata sınırını aşarsa, “KALİBRASYON” işlemini tekrarlayın. 

8.3 Temiz Kalibrasyon İşlemi 
Düzeltmeyi sertlik test cihazı kalibrasyonuna ikinci kez dahil etmediyseniz veya gerçekleştirilen “Kalibrasyon” 

işleminin sonuçlarından şüphe duyuyorsanız, teknik destek almak için sertlik test cihazı üreticisinin bakım servisi ile 

iletişim halinde olun. 

Bağımsız olarak sunulan kalibrasyon düzeltmesi için aşağıdaki adımları gerçekleştirin: 

• methodu seçin 

• “Kalibrasyon” moduna girin 

•kodu giriniz; 

• => düğmesine basın. 

“Clear cal” işlemini gerçekleştirdikten sonra. Sertlik test cihazı, üretimden hemen sonra üretici tarafından ayarlanan 

ilk sertlik test cihazı kalibrasyonuna ulaşır veya yeniden kalibre edilmesi gerekir. 

13.5 İŞLEME MODU 

 “Processing” modu ve bu modadaki tüm işlemler U1 ultrasonik prob yürütülecektir. 

Bu mod içinde aşağıda listelenen işlemler gerçekleştirilebilir: 

• ortalama değeri hesaplayın; 

• arşivi temizleyin 

Ölçeği seçin. “İşleme” moduna girin (düğme sırası:4; «=; 4). «= veya tuşu ile işleminiz için gerekli olanı seçin ve 4 

(evet) tuşuna basarak seçiminizi onaylayın. 

8.4 Ortalama Değer İşlemi 
Arşiv hücresinin herhangi bir aralığında (örnek aralığı) ortalama değer hesaplaması için “ortalama değer” işlemi 

kullanılır. Ekran göstergesi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir 

 
Ekrandaki kelimelerin ve sembollerin anlamı 

“HSD” Shore sertlik ölçeği; 

“96,7” Shore ölçeğindeki (HSD) sertlik değeri anlamına gelir; o “>01 ortalama 07” örnek aralığı; 

"pil" pil şarj sembolü. 

Ekran, bir numaradan yedi numaraya kadar olan arşiv hücreleri için Shore ölçeğinde (HSD) sertlik ortalama değerinin 

(96,7) sonucunu gösterir (<01 ortalama 07) 

Örnek ortalama değer hesaplaması için limitlerin ayarlanması: 

4'ü itin < veya > işaretini sol ilk (>01) 

Sınır veya son sağ (<07) örneğe taşımak için düğme 

<=> veya <=> düğmesine her basıldığında, örnek limitlerinin sol (>01) ve sağ (<07) sayısını birer birer azaltır veya 

artırır; örnek ortalama değeri hesaplanır ve ekranda otomatik olarak gösterilir (“96, 7”)/“Ortalama değer.” işlem, arşiv 

hücrelerinin içeriğini değiştirmez. “Ortalama val.” işlem sadece numune limitleri içinde doldurulan hücreler için 

gerçekleştirilir. 

8.5 Arşiv Silme İşlemi 
“Arşivi temizle” işlemi, arşiv hücrelerinin TÜM içeriğinin sertlik test cihazı hafızasından silinmesi, yani TÜM 

verilerin sıfıra indirilmesi için tasarlanmıştır. 

“İşleniyor” çalışma modunda <=> veya >=> düğmesine basarak “arşivi temizle” işlemini seçin. H (evet) düğmesine 

basın. “Lütfen bekleyin, arşivi temizleyin” ibaresi görünecek ve iki saniye içinde arşiv silinecektir. 
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8.5.1 Bilgisayarla Bağlantı 
İşlev, grafiklerin hazırlanması ve sonuçların daha fazla yazdırılması için gerekli olanı kaydetmek, işlemek, gözden 

geçirmek ve sertlik test cihazının kalıcı belleğinden bilgisayara tarih aktarımı içindir. Sertlik test cihazı yazılımı 

WINDOWS için uygundur. 

8.5.2 Çalıştırma Prosedürü 
Güç ve veri aktarım kablosunu dört pinli fiş üzerinden sertlik test cihazı elektronik modülüne ve USP portu üzerinden 

açık olan bilgisayara bağlayın. Sertlik test cihazını açmak gerekli değildir. 

Ekli CD'yi bilgisayara yerleştirin. 

“DRVMET Yükle” dosyasından “USB sürücü kurulum talimatlarına uygun olarak USB sürücüsünü kurun. 

“Install MET” dosyasına giderek “MET sertlik test cihazı” yazılımını kurun ve “SETUP_EXE_EXE” dosyasına çift 

tıklayın. 

Bilgisayarınızın başlat menüsündeki “Tüm yazılımlar “a giderek “MET sertlik test cihazı” yazılımını çalıştırın. 

Açılan pencerede “MET sertlik test cihazı” yazılımının “Yardım” butonuna basınız ve sertlik test cihazı ile 

bilgisayarın çalışmasını “Sorgu” bölümüne uygun olarak ayarlayınız. 

Sertlik test cihazı açık olan bilgisayara USB portu üzerinden bağlandığında pil şarjı gerçekleşir. 

9 PROB İLE ÇALIŞTIRMA  

9.1 U1 Ultrasonik Prob 
Prob yuvasının uç dişi, cihaz gövdesindeki yuvası alt yüzeyi ile örtüşmelidir.  

Ölçüme başlamadan önce doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin! 

Test edilen ürünün gerekliliklerini yerine getirin, probu elektronik modüle bağlayın, sertlik test cihazının güç 

kaynağını açın ve “ölçüm” ekranına gelin. 

Ultrasonik prob son derece hassastır, bu nedenle onu çalıştırmak için kullanıcının özel beceri ve alışkanlıklarına sahip 

olması gerekir. Test sürecinde, ürün sabitlenecek ve prob, ölçüm alanına dik olarak kurulacaktır. Elmas piramidin 

hasar görmesini önlemek için, probu test edilen yüzey boyunca keskin bir şekilde kurmayın ve hareket ettirmeyin. 

Probu ittikten sonra, ürün yüzeyi boyunca hareket ettirmek YASAKTIR! 

Test sürecinde yanlış eylemlerden kaçınmak ve güvenilir sabitleme sağlamak için U1 ultrasonik proba ek 

aksesuarların kullanılması önerilir: tutucu, alıştırma sıvısı, silindirik ve küresel yüzeyler için değiştirilebilir. 

10 ÖLÇÜM 
U1 ultrasonik sertlik probu için yükleme şeması 

 
Probu, alt yüzeyi ile birlikte test edilen nesnenin ölçüm alanına takın. Eliniz ile ölçüm alanına bastırın ve ölçüm 

sürecinde sabit tutun. Diğer eliniz ile probu sabitleyin. 

Prob gövdesinin sabit kalması için elinizin titremediğinden emin olun. Probun doğru çalışması için gövdesine en az 

14,7 N (1,5 kgf) güç uygulanmalı ve ölçüm sürecinde sabit tutmak gerekir.  

Bilgisayarınızın başlat menüsündeki “Tüm yazılımlar ”a giderek “MET sertlik test cihazı” yazılımını çalıştırın. 

Açılan pencerede “MET sertlik test cihazı” yazılımının “Yardım” düğmesine basın ve bilgisayarın çalışmasını 

ayarlayın. 

“Sorgu” bölümüne uygun olarak sertlik test cihazı ile. 

3-4 saniye boyunca prob gövdesi üzerinde sürekli çaba sarf edin. Ekrandaki “Prob” sembolü yanıp sönmeyi 

durduracaktır. 

• Elektronik prob ekranında ses sinyali ve sertlik değeri göründükten sonra, probu serbest bırakın. Ekrandaki "prob" 

sembolü tekrar yanıp sönmeye başlayacak ve prob gövdesi yay kuvveti altında ilk konumuna geri dönecektir. 

İlk ölçüm tamamlandı ve sertlik test cihazı bir sonraki ölçüm için hazır. 

*Prob gövdesine keskin bir şekilde bastırılması durumunda elmas piramit test edilen parçanın yüzeyine çarpabilir ve 

bu nedenle ölçülen sertlik değeri yanlış olacaktır. 

10.1 Deneysel Ölçüm 
İlk ölçümün deneysel ölçüm olarak değerlendirilmesi tavsiye edilir. Probun nasıl kullanılacağı konusunda biraz 

deneyim kazanmak için bir dizi deneysel ölçüm yapılması önerilir. 

• Deneysel ölçüm gerçekleştirildikten sonra, sonucu silmek ve nesne ortalama sertlik değeri hesaplamasından 

çıkarmak için düğmeye basın 

10.1.1 Probla Çalışma Deneyimi Edinme 
Probla çalışma deneyimi kazanmak için referans sertlik bloklarının kullanılması önerilir. Referans sertlik bloğunun 

sertliğini ölçün (en az 5 ölçüm) ve ortalama değerini hesaplayın. Elde edilen değer referans sertlik bloğunun 
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numarasına karşılık gelmiyorsa, bir ölçüm daha yapın. 

Sertlik test cihazı okumaları sabitse ve elde edilen ortalama değer, sertlik test cihazı hatası dikkate alınarak referans 

sertlik bloğu nominal değerine karşılık geliyorsa, sertlik test cihazı ile devam edebilirsiniz. 

U1/2 kısa prob çalıştırma kuralları, U1 ultrasonik prob için olanlara benzer. U1/2 için tutucular üretilmez. 

11 TEKNİK BAKIM, ÖZEL ÇALIŞMA ŞARTLARI 
Genel olarak, sertlik test cihazları herhangi bir özel bakım gerektirmez. Bununla birlikte, sertlik test cihazının kararlı 

çalışması amacıyla düzenli bakım tavsiye edilir. 

11.1 Prob Bakımı 
Elmas piramidi toz, çamur ve yağ izlerinden temizleyin. Alkol solüsyonu emdirilmiş yumuşak bir bez kullanın. 

Sertlik referans blokları üzerinde sertlik ölçümleri yaparak probun çalışmasını düzenli olarak kontrol edin. 

Doğrulamalar arasında süresi dolmuş (2 yıldan fazla) referans test bloğu kullanmayın. 

11.2 Elektronik Modül Bakımı 
Herhangi bir kirlilikten temizlemek için yumuşak kuru bir bez kullanın. Solvent kullanmayınız, vücudun ön ve arka 

taraflarında bulunan işaret ve yazılara zarar verebilirler. 

11.3 Pil Bakımı 
Pilin ortalama ömrü 3 yıldır. Pil, “C” veya “AA” uluslararası standardına uygun olarak kullanılır. Değiştirilmesi ancak 

üzerindeki işarete uygun olarak benzer özelliklere sahip pil ile mümkündür.  

11.4 Depolama 
Sertlik test cihazı taşıma çantasında tutulmalı, prob ve batarya bağlantısı kesilmelidir. 

Doğrulama Sertifikasını taşıma çantasının iç cebinde tutmanızı öneririz. 

Sertlik test cihazı 14 günden fazla taşıma çantasında tutulursa pil elektronik modüldeki bölmesinden çıkarılmalıdır. 

Sertlik test cihazlarının bağıl nemin %80'den fazla olmadığı, buharlaşması zararlı etki yapan küf, boya, asit, kimyasal 

madde ve diğer kimyasalların bulunmadığı kapalı mekanlarda tutulması tavsiye edilir.  

11.5 Depolama ve Nakliye Sonrası İşletmeye Alma 
-5°C'den daha düşük sıcaklıkta depolama veya nakliyeden sonra, sertlik test cihazının çalışmasına başlamadan önce, 

+10°C'den yüksek sıcaklıkta 1 saatten fazla ve daha yüksek sıcaklıkta 2 saatten az olmamak üzere tutmak gerekir. 

0°C'den fazla. 

3 aydan fazla saklanan ve 2 aydan fazla taşınan sertlik test cihazını çalıştırmadan önce, referans sertlik test bloklarında 

bu tür sertlik test cihazını kontrol etmek gerekir. Sertlik test cihazının ölçülen ORTALAMA değeri, hata sınırları 

içinde referans sertlik test bloğu NOMINAL değerine karşılık gelmiyorsa (sertlik test cihazını kalibre etmek gerekir). 

12 ÖNLEMLER VE SORUN GİDERME 
Herhangi bir yanlış işlem, mevcut kullanım kılavuzu düzenlemelerinin ihlal edilmesine ve dolayısıyla üreticinin sertlik 

test cihazı garantisinin sona ermesine neden olabilir. 

Her zaman kabloların, elektronik modülün ve probun bütünlüğünü kontrol edin. Hasarlı parçaların orijinalleri ile 

derhal değiştirilmesini sağlayın. Bu iş kalifiye personel tarafından yapılacaktır. 

Sertlik test cihazını agresif kimyasal ortama maruz bırakmayın. 

Sertlik test cihazını doğrudan Güneş'te bırakmayın. 

Sertlik test cihazı artan nem veya toz koşullarında kullanılıyorsa elektronik modülü plastik torbaya koyun. Çalışma 

süresi bittikten sonra sertlik test cihazının kurutulması zorunludur. 

Sertlik test cihazının çalışması sürecindeki olası problemlerin listesi aşağıdaki Tabloda verilmiştir. 

13 ÜRETİCİ GARANTİSİ VE SERVİS BAKIMI 
Sertlik test cihazı garanti süresi, sertlik test cihazı fatura tarihi itibaren 12 aydır.  

Elektronik modül veya probun mührünün ihlal edilmesi durumunda sertlik test cihazı garanti süresi dolmuş kabul 

edilir. Garanti, sertlik test cihazı pilini kapsamaz. Sertlik test cihazınızın çalışmaması durumunda aşağıdaki adımlar 

izlenecektir: 
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Sorun Sebep Çare 

Ekran açılmıyor 

 

Pil boşaldı Şarj edin veya değiştirin 

Pil takılı değil Yeniden kurun, belirtilen polariteye dikkat edin 

 

Ekrandaki okumalar değişmiyor 

Probun konektöründe elektronik modül ile temas yok Servis merkezine başvurun 

Bağlantı kablosunu veya konektörü kırın; elektronik 

modül probunun hatası 

Bağlantı güvenilirliğini kontrol edin 

Ölçüm işlemi sırasında ekran 

kapatıldı "Ölçüm" modunda 

probun yanıp sönmesi 

durduruldu. Ölçüm sonuçları 

sabittir ancak referans sertlik 

bloğu nominal değerinden 

farklıdır 

Şartlara uymayan makalelerin test edilmesi sertlik 

test cihazı özellikleri, örneğin, ürünün düşük sertliği 

Sertlik test cihazını kapatın bir dakika geçişten 

sonra sertlik test cihazı açık 

Sertlik test cihazı açılmıyorsa pili elektronik 

modüldeki bölmesinden çıkarın. İki dakika 

içinde tekrar takın ve sertlik test cihazını açın. 

Referans sertlik test bloğunda kontrol amacıyla 

bir ölçüm gerçekleştirin 

Ölçüm sonuçları sabittir ancak 

referans sertlik bloğu nominal 

değerinden farklıdır 

Probun yayı, uzun kullanım ömründen sonra 

aşınmıştır. 

Sertlik test cihazını referans sertlik bloklarında 

bağımsız olarak kalibre edin 

Referans sertlik test bloğu, doğrulamalar arası süreyi 

doldurdu (2 yıldan fazla) 

Uygun referans sertlik test bloğu kullanın 

 

Geniş ölçüm sonuçları aralığı 

Test edilen malzemenin yapısında tek tip yoktur. Ölçüm sayısını artırın 

Test edilen alan uygun şekilde hazırlanmamıştır  

Elmas piramit veya sert metal top kirlenir. Kiri ve tortuyu temizleyin 

Elmas piramit ucu veya Sert metal top hasarlı Servis merkezine başvurun 

Yüzey sertleştirmeli silindir 

şeklindeki nesnelerin sertliği 

ölçüldüğünde çok yüksek sertlik 

göstergeleri Ürünlerin yüzey 

gerilimlerinin etkisi U1 

ultrasonik prob kullanın 

Ürünlerin yüzey gerilimlerinin etkisi U1 ultrasonik prob kullanın 

 


