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l.l Btuautkrilmer M{C 10

Ml(] I0 firmy Krautkratner jest poręcznl'm i łatr'vynr

do cfusługi twa'rdościottlierzem. :Za polnor:ą ktorego

lllo6]tt byc przepror,vadzane barlania sątlko i
bezllroblelnowo,

Jęst otl przede wszystk'im prz,ydatny do:

r pomiaru twardości stali niskostoporvych wzgl. stali

rvęglorłyclr,
o pomiarutlvardościstalirł5'sokostoporłych,
c pomiarutwardościrnetalirriezelazlrl'clr.

MI(] l0 moze lryc doslarczany rrl drvÓch wersjacll:

@ $rersja bazowa ,08",
o \\r rsja Dalalogget:",DL".
Wersja Dl oferuje w stosunku do wersji l:l dodatkowe

funkcję do przechowyrvania darrych w pamięci:

Jest iltozliwę Zapamię{"r,vanie rr'vnikÓw pomiar rv w

ptą,rządzie' że,by wydrrrkowac je na podłączone-i

drul,arce lub za pomocą specialrrego oprogramou'ania
prze:rrieść do komputeri:r. Prawie nieograrticzona

moż1iwoŚć zapamięt1łvania i po,latne na zmiany
przellwarzanie danych r-apewnia dodatkowa karta

dan'Ycltr.

&fi'"'*ś*r*- słen*łł
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\\' p rzcł;irł' iet'rstrvie do doty c lrczaso'lłych
tvlilrdościomierzy Vickęrsa o maĘnt obciążerrirr j -

prry tządy lyposzeregrr MI ClloDUR finny
Krautkratner nię oceniają rvginotu Vickersa popraęZ

nrikroskop. lecz rul drodzę ntetody ęlęktronicznej UCI'
Zrnięrzona wartośr! twardości jest nnĘchmiast
wsikazyrł,anacyfror.t,o;ponacltojest;rłpewniorraduza
po\,Ytarzalność vyrri kow ponriaru. W gnioty dcl

powierzcluri rnateriału są ntikroskopijnie małe.

Fracujenry stalę nacl dals;ryrn udoskonatenienr nas:rych

pr'ryrządlw. Dlatego prositrty o zrozumienie, ze

żastrzegarry sobie prawo do zmian -łechnicznych.

W prąpadku zapytair zlviązanych z serwisełn jest do

Panstwa cl1'spozycj i najbli zs:te przedstawicie I stwo

firmy Krailtkrafiręr.

1.2 Uwagi do niniejszej instrulłcji
Poniżej porlaj emy .kilka wskaz wek dotyczącJ-ch
sttlsowania się do irrformac.ii znajdująryclr się w
ni niejszej instrukcji.
Prosimy o staranne ptzeląilanie niniejszej ilrstrukcji,

aby mÓc szybko i pewnie obsługiwac wszysttie
funlccje MIC10.

Dzięki temu mozecie paristwo w pełni vĄ'llorzy_stac

zak rę s działatia pt zy r ząłhu' Je dnoc zę śni e rrniknie c i e

Pa stwtl powstawaniu zakłoce i błędrrych czynnośici

obsługowych, kl re prowadzą do błędnych wyniktltł
badarria' Mogą one w konsekwerrcji prowadzić do
uszkod;:ęri os b lub szkÓd materialnych,

obsługa MIC 1{) jest prosta i łatwa do opanowania,
Abv rnożliwie sz:ybko mÓc uł_tkowac ptn'rząd nalezy
zapoznaÓ się dokładnie z czynnościami
prąYgotowawcą'mi do pracy otaL z funkcjami MI(: 10,

W Ęm celu nalezy stararrnie prztczytac n'Etępujące
rozdzia,Iy:
Rozdzinl 3 - "Frzygotorvanie 

do pracyu'
Są tarn podane ''wszystlcie kroki przygototvawczę,

konieczne do uzytkorvanlia przy'rządu,

Rozdzinł 4 - nof,asady olrslugi''
Podaje przegląd koncepc.ii obsługi MIC 10 oraz
niekt re Wazne kroki, kt(irę są Zawsze Ę/nagane przy
obshtdze.

{Jstęp 5.1 orPomiar twar'dości''
Podaje wszystkie kroki obsługowe' k;t re są konieczne
podczas procesu pomiarowego.

W)'dano: 06,10/95 1-3



ł-lstQp 5.2 ooPamięć danych'o (t1,lko dla.MIC 10 DL)
Prz;n'ząd standardowy MIC 10 nie clysponuje tyni
funkcjami. W tyrn ustępie znajdują się informac.je o
rvprorvadzaniu danych r1o pamięci, o preeglądaniu
dan'ych zalvartych w parnięci. iclr zmienianirr i
kasorvaniu. Przy pomocy specjalnych kan danych
moz:na rÓlvttięz przecltclrvywane nastarł1' przyrzątlu
rvprorvadzic do MIC 10.

Roztflzial 6,,Konfigul'ncjaoo
ZauĄęr a inforrrracj e ocl no śni ę dodatkor,vyc lr mo z 1 i'wo Śc i
nastalvienia prryrządtt.

Roz:dzial 7 ,,Bokumenrtacjao'(tylho dln MIC 10 DL)
Urytkrrwnik moze wartości zmięrzone uclokumentować
ptzęrł' podłączona drukarkę lub Za pomocą specjalnego
oplogramowania przekazać rorvniez do komputera i
tam przetworz1ic. Dla lłydrukÓlv są do clyspozycji
roz.Inaite mozliwości'

RoztIzial 10 
'oltnterfejs 

i urząclzenia peryfery.inreuo
(tylltio dla MIC 10 UIJ
W rym rozdziale są podane wsiąistkie informacje:
dotyczące podlączenia MIC 10 clo komputera lub
dnrl<a rki . Istnieje mozliwośc zdalnej obslugi prryrządn
pop.r'.ęZ komputer.

Rozdzial l',\ rrZztląlłznikou
W tym załączniku zrrajdują się inforrrracje r,v-łr;hodzące

poza instnrlicję obsługi, kt re urnozlirviają przeliczenie
rvartości tr'l'ardoŚci na inne skale, opisujące metodę
U(lI, opisuj,ą postęptlwanie z badarrynr materiłlłem, a
takze dotyc:łące statJi styczn*j oceny wynikorv
porniarow.

1.3 Spos b opisu i zobrazowania rv niniejsaoj
instruLrcji

W celu ułatwierria posługilvania się niniejszą
instrukcją" laoki obsługowe. vlTkazy, zalecenia itp. Są
zawszę uło;i:one w id.entyceny sposÓb. Umozlirvia to
są'bkie ods zukanie po szc ZęE] lrych irrforma qi ii.

Poszczeg lnę funkcje są w ich krokaclr obsługolvyclt
zawszę kompletnie opisane, r:o pozrva.la na
natychmiastową pracę z firnkcją ktora jest aktualnie
potrzebna.

Kroki obslngowe
Kroki obsłrtgowe są uksaałtowane w następująry

:"':i
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Wyszczegrilnienia
Wyszczegolnienia są załnaczone w następujący

sposÓb:

s 
"..

O 
".o

Siy'mbole imformacyjne i ostrzegnwcze
Dla szczegołÓw isl'otnych prry obsłttdze prz1'r'Ządu,

Zastosowailo następujący rymbol :

Bg [nf,ornlacj&: "'

Informacj*, istottlę dla bezpiecznego i bezbłę<lnego

obchodzenia się zprTyrządęm sąpodane pocl

s),lnbolem:
tJwaga: ...

l.4 Załoź:erria wstępne do ponriaru grubo$cji
W niniejszej instnrkcji podano wsĄ'Stkię istolne
r,vskaz vvlci do obs'lrrgi MIC 10. Oprocz nich nalery
uwzględnić szereg c'zynnikÓw wptywających na wynilii
pomiarÓw. Poniewa'z opis tych czynrlik w w}ll<racza

poza ramy niniejszej instrukcji, to zostaną opisane

tvlko trzy rrajważniejsze waruŃi:
n Wykształcenię osoĘprzeprowadzającej badania

o Znajorność specjalnł'ch wyrnagan tęctmiki badania
i ograniczartia

" Wl-b r odpclwiedniego urządzenia baclawczegrr

Wyksztatcenic osoby pffieprowndzającęj batlania
Właścirve uŁytkrlwanie przyrządu do ponri anr
twardości \łymaga odpowiedrriego wykształcenia tv
zakresie badania matęriałow,
odporvi edrrie wykształcęnie obejnnuje np'
wystarczająca rviedzę w zakresie:
c Pomiarow l-wardości rnaterialow mętalicznych.
o Wpł1łvu własności rlrateriał w, a w sr_:czegÓlności

stnrktury krystalicznej na porniar twardości i
zlłiązanegcl z tym cloboru odpowiedniego
przyrządu clo pomiaru twarclości.

e ProblemaĘvki porÓwrrat'r rÓznego rodzaju
tq,ardoŚci jak Vickersa, Rockwella i Brinella.

o Wpływ obrÓbki porvlerzclrni na rvattość liczbową
twardości,

o Wpływ nacisku mięrniczęgo izwtązanej wielkości
wgniotu na ozilaczoną wartość liczbową
twardości.

Prosinry obenltzg\ędne stosowalie się do infonnacji
podanyr:h w ustępie 1.5
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A ,,,*,un*,

Bra.l* lYymaganej rvietltzy z povryższychr dziedzin
możle prowac$zlić do btęrlnych wynik rl'pomian'rtrv a

tyn snrnyrn do nieobliazalnycbr skutk rv.

Wy'magania o,dnośnie techniki badaniar
Każ dv porniar twardości jest zrviąz ary'z określo nrymi

rłynnaganianri"
Do :najrvazniej szyclt nal eżą:
e (Jkreślęnię zakręsu badanin'
o Dobor odpowiedniej technil;i badania,
o Uwzględnieniewłaściwości materinl w,

o 0kreślenie granic oceny.

Wy bÓ r odporviedniego' urz ądrr:nia b ad awcze go

Zadaniem osoby odporviedzialnri za badanie jest

doktnclne poinformowanie osob:' przeprowadzaj ryrj
ponriary o wyfiuganiacir odnośnię tęchniki badania.

Ponaclto jest nieodzowlta jasna i kompletna
inte rpreiacj a odporviectnich spe cyfikacj i badawcirych.

Info,irrracje na ternat mętodbadania i instrukcji badania

moź:na uzyskaĆ między innymi rv r znych inst$rrcjach.
zakltadach prz'emysłorł1'ch i urzędach.

1-fi. Ważne wskrtz wki odnośmie baclrnnin

twardośai przy pomocy MIC ]t0

I{owy łvyśvrietlacz
W piąvrządach MIC: 10 od rrr 100l został zmieniony

rvyśr,viet1acr.. Na fŃt ten prosimy zwrÓciĆ uwagę w

momencie, gdy prąrząd o niŻszej nemacji bęclzię

tv)'posazon)' w notr,v Softrvare,

ZŃana ta nie ma llpĘwu na obshlgę prryrząclu'

Sl'ary wyślvietlacz

1".{r

ffi t t- P'tcfis ffi

Nowy wyślvietlacz

i 
** c'ł t- u- łl-"-* hŁ'--'i

i;ffiffim.mnnri
lE W-rnr- nEns ti*-j

tE r.r t
itrffi
lm ffiL

LpIfi #

ffiffiffi
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Zllttli średriiej lvartc}ści X jest pokazany przecl

rł'vttilrięm pomiaru, oznaczęnie s dlił wartoŚci

poi edynczej nie w.l'titępuj e;

(lrez ozrrac'zenta = rvartość pojedyncz-a).

Wslcazanie lrontaktu sondy e nrateriałem oraz skala

trvardości N/rnrn2 znajdują riię w innym miejscu

wvświetlaoza.
W dalszej lcolejności znajduje się zestawienie

nirjwaŹniejszyclr uł'maga " na ktÓre konięcznie nalęh'
zrvrÓcic tt\llogę, ab1r 26*'urantołvać l)oprawril]
pomiary,
i'c'nizej 3e st podane stre szc Zęnie naj rvazniej sz:yclr z asad

techniki badania., kt rę muszą bycbłzwzględnie
przestrzesane \,v cc lu zaperł'nienia be zbłędn1'c:h

pomiar w.

&{aterial poddawanY badaniu
Naciski rniernicee (sondy pomiarorł'el) musza byc

dopasor,vanę do jakości powierzcltni materi*ht :

o Gładkie jednorodne porvierzcfuiię wymagają
niedrurych naciskow mirlrnicrych;

o Szors[kie, gruboziarnistepowierzchnierłyrnagają
mozliwię duĄvch nacisk w mierrriczych,

Pclwierzchnię mięrzone w lrazdynr prz-vpadku powinn'v

być wolne ,cd zanięczyszczęli (olej, pył itp.) oraztdzy'

Głębokrlśc nierowności nie moze przekraczac ok. 30%

głęboktlści lvgniotu'
Cienkię blaclry InuSZą posiadac grubośc' ktora

odpotłiada dziesięciokrotnej głębokości lvnikania
diamęntu Vickersa.

Metodn UCn
Metoda UCI j est metoda porÓwn aw czą (ptzy czy n*k

modułu spręąvstości wzclłużnej clo pomiaru) z bardzo
wąską porvtarzatrnością pomiarow. Metoda UCI nje "

zastępu.je klasycene badanie rvedług Vickersa, lecz;

stanorł'i szybkie i niezarł'odne uzrtpełnieni'e.
Dlatego clo oceny dokładności porniaru ruetodą UCI
j est lcorlie czne bezpośrednie pororvnanie z- wynika rni

znorma|izowanęgo pomi aru według Vickersa
odpowirilnio do pr bek tnateriału.

A uwaga:
Jęst bezwzględnie konielłzne wzCIrcowanie MIC 10 na

matęriał przervidziany do badarriil.
Prry t5.rtn wzorcowanie jest przeplowadzane tylko
jednorazowo, poniewaz wzorcolvanie mozna
bezproblemowo wprowatlzić do pamięci, lvywołać
wzgl nastawi .

Wzorcowanię dla stali niskostopowych wzgl.
węglorvych jest jużzadutew ptlł'rządzie. Nalezry je od

Wydarro: 06,10195 t-'7



czas;lt do czasu sprarvdzic (patrz. ustęp 9.l
,,Sp rawdzenie działania'' ).

InformaCje dolryczące nłetody LICI są ruÓrvniez zalvartę

w rrstępie 12. 1.

Fra'eliczanis wartości lliczborł'1'ch twnn'dości

Przdir;zanie rl'artoŚci liczborłycłr twarrlości z jec{nej

slrali twarcloŚci na inną moze sięl odb1'rvaÓ tylko Rod
pewnvmi rvarunkami. Dlatego podano pclnizej ist(]tnę

infornracje, klÓre nalezv uwzględrric prz-v przelic zaniu :

o DokonaÓ przeliczęt'llaĘlko wtedy,.iężeli nie moze

byc Zastosowana nłtkazana metoda pomiaru (np.

gdy nie d)'sponuje się odpowiedninr przyrząclem);

o Gdy nie jest mozli'lve pobranie w-vmaganyclt

probek dln nakazanej metody ponriaru.

Patr'z ir wniez w tym zakresie rrstęp l2.2.

A, ,,ronuu,
Błędne $'uorco1Ynlrie i niedopuszczalne
przeliczen'ria mogą prowałlzić do p,uważnych

błęoow rv interpretacji wynik rv pomiar łv.

ochrona p'rzed wilgocią

Ą u''ugu,

U4tkowaĆ MIC 10 DL (Wersja Data Logger ze

szczeliną kartową) tvlko rv sitchynr otoczeniu i cąvścic
go tvlko srrclrą ścierką.

I -rt \Ędano: 06.10/95



Ż" T.akres dostnvry i osprzętu

W {ym rczdziale zarvarte są informacje doĘvcz,ące

mrlzliwego rlo dosta\łY osprzęfu dla MIC 10 (rversja B
i nL).

DłrĘczą one:
c osprzęfu objęt/'n zakresem dostarły
. osprzętu koniecznego clo prary
ą Za!ęęanęgo osprzętu dla przyrządu i sond włącznie

z pĘ'tlrami por wnawczrymi trrarclości

Wvdano: 06,10/95 Ż-L



oZllil{:Zenię 0pis Nr
zam

MIC IO Przenośry, twardościomięr'z, z
rrrskaźnilii'em q.{rowym do
pomiaru t"wardości Za polllocą
cliarnęnfit Vickers;a i
rłydawani em war't'ości
mierzone.i r,v HV, FIB, HRB,
I-IRC, N/rnm2
lub:

3'{ 101

MIC 10 DL JŃ wyżej; dodatkowo:
Wyposazenie ser5,'^jne obejn'Ęe
intefejs dla prz-vłączenia do
clnrkarki tvzgl komputera r$az

Data Logger z cryl:"nikiern kart i
karta danych

Ż baterie AlMrr (Mignon)
rvalizka
instrukcja obsługi w jęzvku
niemieckim
skr cona instrukcji obsługi w

.ięzyku nięmieckirn

34 103

0{i 563
14"823
28 546

2i{ 548

2" ! itłukres dostarvy
lub rlo wyboru:
instrul,lcje obshrgi rv języku
angielskirn
skr cona instrulccja obslugi w
język'u angielsk'im

fi lko r1la MlC t0 DL:
kafiadanych(lsztuka)

Ż8 547

28549

ozlraczenił:

Nih4H 1-2

MIC 1O5O

T(}DL/PC

MItl 1000

1 korrrplet (2 s:ł:fuki) ogrriw
AlMn (Mignon) do
j ednorazolvęgo urątlar
lub:
1 komplet (2 sz:tuki) ogniw
akumri.latororł1 clr NiM}{,
mozlir,qych do ponownego
ładorł'ania
Kabel przyłączowy sondy

Tylko dla MIC 10 DLr
Kabel danych

e sondv pomiarowe:

34 107

34 109

34 071

13 647
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34 104

3Ż 097
33 053
33 844

34 071
28 513

34 106

33 765
33 854
33 84.6

34 071
28 536

34 Ż8Ż

34 155
33 053
34 1Sd-

34 }',lL

[,{lc 2i)1-A

N{IC 1050

il,{IC 205"4

MIC 1O5O

MIC 205.
AL

tu{IC 1050 Kabel rlrnłł

Ręci:na soncla pomiarowa
slrladająca się--z:

Sondy 10N (t kP)
Uchwytu sondY
Cylindrycznej nasadki sondY

Ifubel pfzyłąęzor,v-v sondy
Instrukcja obsfugi w języku

nieurieckirn/angiel ski rn

lub:
ręc7.ina sonda pomianlwa
sktrłłdająca się z:
sondy 9S N ( 10 kP)
kulistego uclrrvytu sondY
cylindryczne,i nasadki sondY
kabla przyłączeniorve go sond1'

irrstrukcji obsługi lv .ięzyku
niemieckim/angielski m

ręczna sonda pomiarowa z
rvydłużonym prętem drgaj ącym
skladającynł się z:
sondy 50 N
uclrrł1tu sonrly
cylindryczneX nasadlci sondY

MIC 201.
AL]

lnstrukcja obsługi w jęzvku
nierniecki m/angiel skim
lub:
t'rQczila Sonda pomiarolva z
rvydhrzonym prętem drgaj ącym
składająca się z:
sondy 10N
\yraz z osprzęteln jak MIC 205-
l\L,

28 591

34 392

34 390

Ż,3 T,a\ecany osprzęt

MIC 270

l

MIC ż71

prł tlt
I\/frC ŻŻ2

MIC 2221

l,trasadka rlo badania na
powierzclniach płaskich dtra

ręcznyclr sond porniarowych
f.iasadka do badania na
powierzclniach
pryZmatycznyclr dla ręcznyclr
sond ponriarowl'ch
Statyw dla pomiar w seryirrych
Statyw z precyzyjnym
prowadzeniem sondy
Podłączeniowa łapa
elektromagneryczna do sfupka
statwvu }r[.IC 2ŻŻ

3?.084

3? 993

Ż(i 67I
33 652

33 909
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f'odkłacl}rtt dla płaskich'
c;ienkich c;zęści
Podręcznik traktuj ący o
badaniu trvardości
Llrządzenie clo przenoszenia i
ustawiania
Przyrząd do są kiego
ladowania akurnulator w
hliMH i/lub NiCd
Z,estaw do szlifowania
powierzchni
Tylho dlarMIC UIL:
Oprogranrołvanie clo

zapanliętania Dal'a Logget'ą
sporzadzenie tabęli
kalibrowania (Windorvs)
C}progranrorvanię r1o

zapamiętilnia Dal'a Loggera'
sporządzenie tabeli
kalibrowania (Wi ndor,vs)

kazdoraz,cllvo lvraz z instrŃcją
obsługi 0v jęn'ktt
n iemieckim/angir: I skirn)
Karta danych (l setuka)
1 kornplet (5 sztuk) kart danych

MI{

MIC

MIC

MIC

MIC

MIC

222A

300

1040

1090

1060

230 D

33 651

28 837

34 l4B

34 212

3J"380

33 929

33 930

28 535

34 t25
34 126

MIC 230 W

MIC
MIC

t000
1001

MIll 1002 | Oprogramowanie do I 31 213
sporządzania speq{icz;nej dla
urytkownika konfi guracj i
drukarki do w5,dnrku protokołu

slzorce por wnarvcze twłurdości

Miir 25C 
_Twzorilapor 

'1\'11awcł, 33 90s

33 906

33 90',7

33 896

33 897

33 898

33 899

33 900

33 901

twardrrści 25 I{RC
MIł]45C I Wzorzec pofo1vnawcz\'-

twardclści 45 I{RC
MIC 65C I Wzorzec poro11.nawcą'"

twardclści 65 HRC
MIC2VOl(i I Wzorzec porÓrt'nawczy

twardr:ści 240 'HVl
MICSVOl(l I Wzorzec porÓu'nawczx'

twardości 540I{V1
MICBVOI() | Wzorzec por u'nawcą'

twardcrści 840 HV1
MI{]2V050 | Wzorzec porÓwnawcą,

twardości 240 I{V5
MItl5V050 | Wzorzec porolvnalvc4,

twardr:ści 540 HV5
MIC8V050 | Wzorzec porÓwnawcą'

trrardości 840 HV5

Ż"'+ \Ą'ydano: 06'10/95



b,{IC2V100

b,{Icsv100

[,{IC8V100

Wzorzec porÓwnawc;ry
twardości 2-t0 HV10
Wzorzec porrSwnawczy
twardości 540 HV10
Wzorzec porr5wnawczry

twardości 840 Hv10

33 9aŻ

33 903

33 904
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3" Frzygotownnie do pracy
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W cęltl prirygotorvania MIC t0 do pracy naleąv:

o poclłączyÓ zasilanie,
e poclłączyc sondę pominrową.

3. t Fodłączenie zasilanin
rVilC l0 mozę pracowaĆ pra,ez zasilanie bateryjne lub

akumulatnrolve. Są konięcznę kazdorazowo 2 sztuki

b:rterii 1,5 V (Ivlignon):

ę, niełarlowalne (a1kaliczrro_1nan8anowe) lub
g ładowalnę (niklowo'karlmowę lub nikięl_ wodorelc

metalicznY).
Zalecam)' $tosowa Ć akumu littory nikiel'łvodr:rek

metaliczny, gdyż rvtedY czas pracy przedłuża się az der

6A%.

Zalrłałlarrie bnterii lub alłumulator w
Do pojemtrika mozna włożyĆ zarÓwno baterię (AlMn)
jatr< i akunrulatory (NiCd, NiMI-I)'
- zwolnić śruby pojemnilia baterii (np. za pomooą

monety),
- otworzyć pojenrnik batlłrii,
_ włoz-łc baterię, Zważac prry Ęnr na właściwą

biegunowość baterii. Jest ona oznaczona w
pojernniku batęrii.

froJslltik

- Nasadzić znowu więko na po.jemnik batęrii i
prirykręcić je.

lnformacja:
Jezęli prz5,r'ząd rrie będzie przez d'łuzsry czas uzpvany'
to nalezy baterię wyjąć z akumtilatora!

Gdy rrapięcie batęrii stanie się za niskie. t0 na
monitorzę ekranowyrn IvtIC 10 pqjawia się ponizszy
symbol:

5-ŻWydano: 06,10,/95



W takillr przypitclku należ;y naqlchmiast rł1'mienić
baterie. Prry za niskinr rrapięciu baterii MIC 10

wyłącza się auttlmaĘcznie, aby zapewnić niezalvodny
sposob pracy,
Prry porniarach lv odległ-v''clr miejscach nalery 7'au:szę

zabrać ze sobąbaterie Zapasowe.
Dalsze inforrnaqje odnostrię baterii i akuntulator rł są
podane lv ustępie: B,1,

trnfbrmncja:
Wyczerpane luh uszkodilone batęl'ie sa odtrladami

specjalnymi i jako takię rnuszę byt) utylizotvane
zgodnie z przepisami!

3.2 Portlączenie ręczne;i sondy ponriarorvej

3'3 Wydano: 06,10/95

w cęlu przygotowania MIC 10 do praciJ" nalezry
podla1cr.v"Ć do rriego sondę ponriarową'
Do sond będących aktualnię do d'vspoz1'cji dla NfIC 10

nale;ią MIC 201-A (10NI), MIi] 205-A (50Nl) i fuIIC

2010-A (eBN),
_ PołącryĆ sondę ptlmiaror,vą kablerrt sondorł1'm.

CzęrR'oltę znaczniki na wlYczce i gniazdku sondy i
rvtyczce kablowej musza zrrajdowaĆ się jeden nad
clrugim.

- Podłączvc kabel sondy do gniazda prryłącz'CIwego

lv{IC 10,

- Nasaclzic uchwyt sondy nn sondę,
_ Dla ponriarolv lcrr'ltkotrwałyclr nakręcic na sondę

nasadkę stozkorłą (patrz ustęp 2'2 .,I(onięczny
osprzęt'').

prliaedo ptuyłącręrve
sondy



_ Dla pomiar w zę zdefirriolvalrym czasem pomiatrł

nakręr:ić na sclndę nasadkę cytindryczną (patrz

ustęp,!.2,,Konieczlry osprzęt'').

J'łraz MIC 10 zna"iduje się w gotowtlści roboczei,

Informncjn:
JeŹeli zanięrza się przeprorł'adzać trlomiary zł:

zdefiniowanymi czasami pomiaru, to nalezry stosorvaę

stat)'\ /:

o DH 191 Statpł' dla porrriarow scryjrryclr'

o MIC 2'22 Stary*w z precyzyjn-vil1prowadzęnietn

sond1,,

Dzięki temu unika się w znacznyut stopniu

nir;dokładności połniarowyctr
Ponadto jest do dyspozycji dalszy osprzęt' ktclry

uliltwia pfzepro\,vaclzenie płmiaru. G)atrz ustęp 2'3

,'Zalecan"v osprzęt'' ).

Stozkcirva nasadka sondy dla porrriarorł' kr tkotrn'alych

Cylindryczna nasadka sondy dla pomiarow ze
zdefiniowanym czasęm pomiaru
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Przęd prz5'stąpienięm do prłlcy Za pomocą MIC 10

naleąv starannie przecą'l'ac niniejszł rozdzia]l. Sa lv

nitn zawartę infonlracje o:

o wyświetlaczu,
e klawiittl$ze,
o koncępcji obsługi wraz z krokanri obsługorv-vrni,

ktÓrę się zawsze po${arzajfu
o obchodzęniu sirę z sonelą pomiarową.

4.1 Wyśrvietlacz

Wyświetlał:z slcłada się z następujących obszar w:

Wskaznilr rvartośr:i rnierzonej
Zrnierzona wartoŚĆ liczbowa twardclści jest

wskazpvarra duŻ-vrni ryfrarni w śroctku wyŚwietlacza'

Tęn obszar obowiąz:uje rowniez do tvskaąłvania
r.vnrtości nastawczych, błędow i rłrlśrvietlania teksfu.

Rs tut tt

ffi

Skala twartlości
Po prarvej stronie obok ll'artości rnięrzorrej są

wyśvłier.lanę skale tr,varclości, kt re mozna wybrać,

I:IB Twardośc Brinella
HV Twardość Vickersa
}IRC Twardość Rockwella C
HFB Twardość Rockrvella B
N/mm2 Wytrzyrnałość na rozciąganie tyll'lo przy

podłączonej sondzie 98 N MIC 2010-A

Ln h{l

m.
m [nL I'łEfis

4-2

N/tu.rl2
HB
HVs
HRC
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Wslt<aźniki s{nnu
W clbszarze pod wartośicią mierzoną trloji:rwiaią sĘ:

wsk.aznild informr{ącę o Ńtualnym stanię MIC' [0:

l<nntakt S0ndy
e łnierronyn
matert1łem

łdt{inlowany
ct** pornlaru

gdrny
prds
alarmowy

xiłienlonn
WtrNr$(}HfiNi8

niski"e
rispięe ie

yHny uattsL*gHer Brr$eąd w

6otuwn$ci p*miaror*ejiub knrts, Oany fr

Ws]krrzniki dtl nastałvianił
W obszarze pod wartośicią mierzoną pojawiają się
wskaźniki inforrrruiące o aktualnym na$tawieniu -MIC
10:

we0rcCIwanig do}rry oŚtł,tętlnnieprsH łłyswlnt]^*clra
elarrnowy

X wskazanię warlości średniej

Inforrnacjł:
Na stronie odchylorĘ (wewnątrz) znajduje się

Z(lstaw ięni e wszystkiclr syrnb oli wy śrvietl aęz.a,

I!ffi tfit" ł{Eft$-m
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ll{larvisu opis
MODE Załączenie h{IC 10/

Wtrać następną płaszcryznę lub następny
krok programu

& Nastar,vięnię wartości (poctwyzszenie)/

Wy'bÓr pomiędzy wska zaniem prljedynczr:j

wartości tnięrzonęj i rvartościi1 śreclnią

Y Nirstawienię wartości (obni zenie)/

-_Wyt_ 
i e rani-ę zącup;:ł.ali:rc'to Ęt_

C Kasorvanie wartoŚci zmierzonyclr i nastatv/

Kasowardę komunikat rv blędu/
Sprowadzenie funkcji do nastawięnia

podstawowego

E)ilT Zalcoriczet e szeregtt pomiarowego/

Wprowadzenie szefęg}l pomianrwego do
pamięci (wersja MIC 10DL)

Wrocić do płaszczryzny pomiar

FlLE

MEM

Dostęp do aktuahlego szeręgu
pomiarorvego/

Tylko MIC 10DL:
Dostęp do zapamiętanych szeregÓw

porniarorvych/
WydrŃ danych/

Transmi sj a danycĘ!q!9-

ł.2 K|awiatura

4.3 Koncepcjł obslugi

futbnrnacja:
odclrvlić stfonę wychytrrą. Znaiduje się tarn przegląd
płasz*lryzn obslugi, ktÓrę pozwalają na sirybką

orienl.ację.

Płaszt':zyzna F0MIAR
Po zaĘczeniu, MIC l0 przechodzi autotnatycznie do
pŁaszclryzny POMIAR: Pru1rząd znajduje się w
gotowości pomiarowej.

Na wyŚwietlaczu jest ten stan wskazywany prZę'Z

',MEAS''. 
Po przeprowadzonyrr pomiarze pojawia się

natychmiast rvartość zmierzona.
Klałvisze

ffiim
4-4
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W płaszcąŹnie PoMIAR.

Klan'iszem

lnozna rv tej plaszczyź.nie ptz,elączac tatłt i z pou'rotent
ponriędzy wsl<azaniem zmierzorrej wartości
pojedvnczej

Klarł,iszem

W-vbtera się tutaj żądaną skalę l'wardoŚci (wyśrł'ietlaną
po prar,vej stronie obok wartości mierzorrej).

Zminna płaslłczyzn
Klawiszem IVIODE dokonuje się przełączęniaz
plaszcryzny POMIAR do płaszc7łzrly
NAS:TAWIANIE.

Z powrotenr do płaszczyznr'POMIATI mozna przejŚc
bezpośrednio z dorvolnej furftcji,

- pruez rraciśnięcie klawilłza EXIT
- ptzęZ przeprouiadzenie po prostu pomiaru.

Fłłlszczy zn a US T.ĄwtE NIit
Kilka podpłaszczyzn słuą' do nastitrvienia parametrÓłł
przyrządu:
s wzorcowanie,
a liczbir wzorcowall
o czas pomiaru.
e gorny prog alarmowl',
o dolrry prog alarrnorvy,
o oświetlenie rłł'llwietlacza

Poszczegolne funkc.ie wybiera się kolejno po sobie
klawiszęnr MODE.

Klawisze

ffijffi
W płaszc zy źnie NAs TAWIANIE
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Jusllorung: Mittolwort'l)

Juatlerung: Juotlarłahr Ł},

Doflnlorrq Motlzeir J)

Unlere Alrmrehwoilo {)

0boro Alarmsphwęllg 5)

Dlłplaybalouchtunu $)
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z[lienianie lvańości nastawczycb
Przy funkcjaclr z duł1n zakresem nastawczym (na Urraga
prąń<ład liczba rvzorcowań) ismieją następujące Funkcje gómy i dolny pĘ alarmoły nis są cofane w
możliwości nastawy: ich nastawienie podstaworve, lecz vyłączane.

Zmianr o 1 krok Blokowanle funkcji
- nacisnąć krótkotnvale klawisz Ą lub V' Aby podwyższyć pewność obsługi MlC I0 ożna
Watlość nastawcza je$ o 1 podwyższana lub obnizana. niektóre funkcje łyłączyćszgl' zablokowac

możliworici ich zmieniania' gdy nię są one podczas

Przytpieszone lub zn'olnione nastnwiłnie pomiańlł z reguły uĄwaue:
. Utrzym}.'v'ać w stanie wciśnięt}m l' lub V.
Nastawianiejest przyspieszane' Wyłączenie:
_ Jeżeli podczas nastawienia przyspieszonego o wszystkich skĄl twardości poza lĘvanymi

zostanie naciśnięł klawisz z przeciwą strzałka, a o FuŃcji zapamięt}'\łar a danych (wersja MIC 10
rłi€c pżf naciśniętym klawiszu A klawisz V DL)
rłzgl odwotnie, to ta nastawa je$ Znołu . KArty danych (Wersja MIc 10 DL)
zwolnionł'

- W momecie zwolnienia nacisku na klawisz z Blokowanie możliu,ości zmieniania:
przeciwną strzałką nastawa przyśpiesza się r Wzormwania,znowu ' czasu Pomiaru.

NŁ{rtswienie pnez dluźszy zakres r Górnego i dolnego progu alarmowego

Jezeli muszą zostać pokryte duże zakfesy' to nastawę odnośnie obsługi tych fimkcii blokujących patrz
można zmienić również w duzych kokach' Roz[ial ?,- Utfrym}nłać w stanie wciśtriętym A lub V i

nacisnąó równocześnie klawisz MODE.
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4.,{ PostęPorvanie z sondi1 porniarorvą

A uwaga:

Warunkięm otrzytttania rviarygodn'vclr wynilrr5w

pomiarow-vch jest opanolva.nie rłłaŚciwej i pervnej

obsługi sondy.
_ Dla pomiarow krotktltnvałych ttakręeić na sondę

nasadltę stozkclwą'
- Załączryć MIC 10 klawil;zęm MODE.
- Dooisrrąć sonctę pomiarową ostroznie i

rÓwnomięrnię do mierzonego nlaterialu.

Na uyświętlaezrt pr:jawia się: syrnbol oznajmrrjąry

kontakt sclttdy ponriarowej z badanym materiałem:

Sygnał akustyczny informuje, Zę procęs pomiarorvy

został zakoriczotry,

Imfornncjn
Pomiar musi zostaĆ przeprowadzony w przeciągu 3

sekund od momenttl kontaktu sondy z badanym

materiałern. W przeciwtlYln razie pojawi się komurrikat
blędu.
- Zw mÓc przeprowadziĆ dalszy pomiar naleą'

pcrctnieść sondę i prryłozyĆ rv innym rniejscu

badanego ttrateriału,

A uwaga:

W cęlrr unikrrięcia uszkorlzenia clstrza sondy należ5'

unikac g;wałtownego przykładania i przesuwarria sondy

na badanym mal"eriale.

Zalecnne postępowanię z sondą

- Tlrzyrnac sondę Za\ł'sze oburącz, aĘ zapewnic
odpowiednią kontrcllę przy clstroznyn wcislcatlirt

dn powierzchni matęriału.
- Naciskac sorrdę jędną ręką prostopadle od g r5'.

Drrrga ręką naprowadzic sorrrlę na ząclane miejsce

pomiaru.
- Zważać na spokojne i prostopadłe prowadzenir:

sondy.
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5.l Forniar twardclści
\\i niniejszyrn ustępie są poclane sposoby ponriarow

tt'r,ardości Za pomocą MIC 10 i jakie istotne

nastawięnia mogą być dokon1'wane.

Jezeli zamierza się przeprąwadzac prcmiary na stataclt

rvęglowyclr wzgl. niskostoptlwych' to nie jest

vlymaganę wzorcowanie przyrządu, ponierł'az

parametry' wzorcolYania sąjuz zadatre rł' p1zyrządzie.

Przy pomiłrrach nn stalach r'vysokostopowych i na

innych materialach jak mętale niezęlazne kclniecznę
jest wzorcowanię. Iłrzeprorvadzarue pomianr i
rtastawięnia (skala trvardości. progi eilarmou'ę) są w

z,asadzie identyczne w obu przypadkach,

fiałączani€ prźyrzątlu i odczytywanrie wersji
0progrflmowania
. Załąciryc MIC 10 kltwiszem M0DE.
MIC l 0 przeprowadza autotnatyczną samokclntrolę

systemu. Na wyświętlaczu pojawia się potem na czas
o1coło 2 sekund następujące wskazanie:

W śrorllcu wyśrvietlacza z.najduje się oznaczenie
rozpoznawczo wersji oprogramotvania przyrządu. Są
rłyśrvietlane ostatnie ttzy cyfty numeru wersji, np.

01.01 .05 (pienvsze ryĘ" są oznaczęniarni osprzęttt
komputerowęgo', ktore rrie są potrzebne do
idenffikacji przyrządu).

Ptzez t. jest jako akilralria wersja przyrzątlv
wska:rywana wersjąData Logger' Ponadtcr po prarvej

stronie:znajdują, się slcale twardości, a u gÓry qymb'rle

wskazat'r.

trnformacja:
W razię występcłwania btędu w systemie, to jest on

sygnalizowany }v wyświetla czu przęZ kod błędu'
Zestawienie kodow błędu znajduje się rv ustępie 9.2

,,Usttwa.nie błęd w'',

I ea rT r" mT***]

L:l.fiŁe]
tsrr$a bsfr$łe

] c'In'LoEś, -l

ix $ffi%Łffi']
lffi w ry *il*!i
r *-. -.__.'-v. . ,,.,.-J

krsj* tte tsffi r
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ffin*

Il*
iffit{ffi1 HE $

Następrrie krćltki sygnał alcustyczny inforrnuje o
goto'nlości prrlrządu dcl podjęcia pomiarÓw:

Jezeli nie jest podłączona sonda pomiarowa, to 1:o

lewej stronię r,iyświel'lacza miga syrnbol sondy:

Inlbrmacja:
Jezęli chodzi o wersje Data Loggęr i Data Logger jest

akĘłł,owany wzgl. ryprowadzorra jest kłrrta danych . to
jest to wskaztrlvanę na wyświetlaczu naslępującymt

syrnbolem stanu: DAT.,\.

Infonnacja:

Jeżęli ptzy ',załączeniu MIC 10 zostanie rvpron'adzona
karta paratrretr łv. til są autotnatyczrrie wsryslJ<ie

nas;tarq'' pr'ł,ytząduliej karĘ ladowanę do pr;łrządu.
SrczegoĘ'vy tym zakresie sąopisane w dalszej części
ninieiszego rozdz.ialu,

\ilyłączanie przyrządu
\Ą'yłączanię MIC lt] odbywa się za pomocą }<ornbinacji

klawiszy.
- MODEI i EXIT,
Nastawionę wartośc{ funkcj'i zostają ;lacholvane,

Automatyczne wyfiączanie przyrządu
Je;Łeli przęł 3 mintĘ nię zostanie prz,eprorvaclzony

żadęn pclmiar lub na.stawienj'e, to MIC t0 rłyłącza się
automa$'cznie.

Wskutęk togo unikił się rriepotrzebnego rużrycia prądu i
prł,edłlża się czas pracy przy'rządu.

N astawienie podśrvietlenia'rvyświetl acza
Istlrieje mozliwość nastawięnia podŚrvietlenia
rł1'świetlacza'
Naciskal tak długo klawisz h4oDE, az w rv.vśrvietlaczu

pojawi się ponizsze wskazanle:
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ffir
Podś'więtlęnie rvyśrł'ietlacza załącza się
przyciskami
A lub Y.

- Nacisnąć klarvisz MODE lub EMT, jeżel'i

zamiuza się wr cic do płaszceyzny Poh/iIAR.

Po d śr,vietle-ni e wyśi,r'i etiarczawył ąc za się aut o nratyc z ni ę

po okreŚlottym czasie. o ile rv tym czasie nie
przeprowadzono pomiaru lrib nastarvięnia. Tgn czas
rnozna okrrlślić rve własnym zakręsie (5 do 6(] sekund).
Fatrz w Ęrn zakresie r wnięz Rozdział 6
,.Konfiguracjao'.

Informncjn:
Fr:ry praw z podśrł'ietleniem wyświetla cza ulr>ga

skrÓceniu czas pracy prz.vrządu.

ff

F
Wybieranie wslkazanin wartości mierzonej

Istnieje mozliwośc wybottt, czy pomiary ntająbyc
wskaąvłvane każdorazowo w postaci pojetlynczyclt
wartości zmierzrrnych ltrb jako wartość śrędnia
ar}tm*tyc Zna z aktualnię biegrrąrych rvartrrści
zmierz:onyclr. Wskazatrię mozna zftLlerzy"c w kazd''*m

momencie, rÓtvniez podczas potl aru.
- W3braĆ plaszcryznę POMIAR.
- Ztl pomocą Ą mozna przełtycryć tanr i z porvrotem

między obienra mozliwościami.
- Przł' ustawi,eniu wartośĆ średnią po lewej stronie

wyświetlacz:a widoczny jest symbol X. Przy
usl nwieniu na wska z.anie rvarto ści poj edynczej

s1'nrbol ten jest wyłączony.
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W;y hi,eranie sliali trvardości

Stalrdrlrdovvo wynik pomiaru.iest poddawany w slcali
twarłlrrści HV rrdporviędrrio do rnetody LICI'
Zmierzone war-tości trvardości nlogą byc dodatko',vo

rłyśrvietlane rł, następr4ąrych skalach tu'ardości:
e l-lRC Rockrvell C
E FIRB Roovell B
o Nlmm W'trzrymałośc na rozciąganię (tylko

przv podlilczonej sondzie 98 N MIC 2010)
6HB Brinell

- lVybracp"|aszcr'yznęPOMLĄR'
W rv;vświetlaczu z& znlietzont1 wartością j ęst

wska;rywana aktualtn rikala trva rdości (np'HV)'

m--ffi
ffiJ

Skale trvardości tnoż:na rłt'bięrac z rł1'zej podanej

kcllejności.
- Nacisnąć V.
Na wyśrvięllaczu pojawia się norvorv1'brana sllala
trł'ardości.

Mclztta r rł':nięz podr:zas q'1*1u poniłrowego rqtrać
inną skalę twardości. Wskaaywana rvilrtoŚĆ zrnięrzona
jest potern przelicziłna; rowniez nastawione progi
alarnru są przeliczane odpolviędnio do nowej sikali

hł'ardości.

In{bnmacjłr:
Mrrzna dokrrnać w1'tloru, cą-przeliczanie rna byc
przeprowaclzonę według DIN 50 150 tub ASTME E
1 ;t0.Patrz rtiwniez r azdział 6,,Konfiguracj a'' .

Str:sować się do ogranicze w zakręsie przeliczania
porlanych u'DIN 50 150 i AIITME 8140.
B\tższe szc;legÓły są podane 'w ustępie 12.1

,,Przeliczanie wartclści liczbrlwych twardości",

Informacj*:
JęŹeli prry wybraniu innej skali twal'clości wskaąłrana
rvartość rnięrzona będzie znaidować się poza jej

zak'resem lvartoŚci, to na rłT'świetlaczu pojawia się
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lierrrrrrniliat OFL (Ouerflow'l wzgl. UF'L (Underflorv). i

nriga wskazanie skzrli wartosci.
- W celu skasor,vania ztnierzonej wartości rralery

wybrac inna skalę twiu:clości lub nacisnry"1

drvukrotnie klawisz C.

Nastawionrl progi zostają po zrnianie skali trvardości"
przy przeltroczęniu iclr zakrr:su warfości' ded1rkowane.

F[astarviemie prog w alarmu
T'n fuŃda jest prz;eznaczolla do idenĘfikacji wartości
mierzonyclr, ktÓre z:adane rł'artości graniczne
przekroczą wzgl. Zcjdąponiżej dolnej graniu.v*. Mozna
nastawić grSrny i dotny pr'og alarntotł'y, aby przy
przekroczeniu tyclr granic tcrlerancji był wydawany

optyczny itib akrrst'vczny sygnał alarrnorvy w razie iclr
przekroczcnia,

Ilolny pr ig alarrnclrvy
l.{aciskać tak długo klawise MODE, az w nyświętlaczłr
pq|awi się fiurkcja Lo (doltty prog alarmorł1'):

- Prog alarmorvy jest tustawiany klarviszami A Y.
Jęst on wskantł'any w te'j samej skali trvardości" k1ora

została wybrana w płaszczyźnię POMIAR" na

prąvkład:

LO

xHm-
ffi

Jezeli podczas cyklu porniarowego wartośĆ miereona
zejdzie poniżej nastawiony pr g alarmorł1', to jest to

podawane przez dodatkowy sygnał akrrsĘvczny lprr-ez
migający symbol Lo na vlyświetlaczu.

5-6
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tr
tfi

ffi
H"J
FI.H $

rT

Grlrny pr g aXarmowy
- Z:, funkcji I-o noztla przejśc do funkcji HI (gorny

prog pollliarowy) trfi Zęz porvtÓrne n aciśnięci e
ltlawisza MODE.

nastawić Z;a pomooą 
^ 

Y gorny prÓg poda$iowy,
rra przykład:

N*starvięnił: naleĄ przeprolvadzic rł, tej sanre"1 skali
tlt'ardości, x.ltora jesl. wybrana' w plasełzyźnie
PC}MIAR.
Jez-eli poclc;:as cyklu pomiarr:wego jakaś wartoŚĆ

nierzona przekroczlr nastawiony prog ala.nnowy. to
jest to poda:wane pt'ł-ęz dodail<owy s1'gnał akustyczny i

pl'ł,ęZ migający s5łnbol HI na wyświellaczu:

HI,

Ętrtr
HENSffi

Infbrmncjn:

łl!

ffiFffi
ffi
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W1,,lączailie progow alartnorvych odbywa się przez
g,rybranit) danej ftlrrlccji i naciśnięcie łC.

tnfbrurnc.jn:
Irlastawiolre progi alanuu są przy zrnianie skali
nvardości przestarvi ane auto matycznie na od1lowiędnir:

llowę warttlści. W razie przekroczenia zakręsu progi

alarmorve są deaktr'rvowane.

Fx'zeprowilelzenie Pomiaru
Pomibry m stalach niskostopolYych rvzgl' r'vęglowych

rrl o gą by c p rzępro\ł/ a dzwtę bezp o śtedni o, to z,: naczy b e',z

*;,orcorvania, gdyz dla Evclr matęriał w wartclści

lvzorcowania zostały juz w ptryrząd:l"ie wstępnie

Zaproglamowanę'

Pr:miar clc{bywa się standardowo jako pomiar

krotkotrw'aĘ z ttvale Zaprogramowanym cznsem

pomiant \!"ynoszącym 4ms. Dzięki t mu eliminowanę

ią błędy pomiarorv e ptzez rriespokoj rte trzymanie
sondy.

- SprarvdziĆ, cz'l'sonda jest podłączona do
pizyrządu i czy została nakręcotla stożko'wa

nakładka do pomiar w krotkotrwaĘclt.
- ZaŁączyĆ,prz1rząd'

- Przy juŻ załączonyn ptzyrządzię mozna zkaŻ'dej
funkcj i przeprowadzić pomi ar, bez uprzedniego
w3'brania płaszczyzny POMIAR.

_ W1'brac Ęclane wslrazanię rvaności tnierzonej
(u'artoŚĆ pojedyncza lub łvartoŚĆ średnia) i skale

twardoŚci {)raz w razie potrzebv rowniez progi

alarmowę.
- ositdzić sorrdę ostrzęnr prostopadle ttn mięrzollym

materiale, Zważać przy tym na prarvidlowe
manipulon'anie sond'ą.

Syrnbcll sondy rvskazuje w wyświetlaczu lr:ontakt

sondy z: mierzonym materiałern.

nnformacja:
Pomiar musi zos;taĆ prze1rrorvadzony rv czasie 3 sękund
po kontakcie sclttdy z mierzonym matęrialt:rn. Jezęli
zostaną przekroczonę te 3 selqrndy, to tv rłyświetlaczu
pojawi się komrrnikat błędu,
W tŃirn razię nalezy nat;isnąć klawisz C , aby

wyelimiinować komunikat błędu lub przeprowadzic po

prostu clalsry pomiar.

- Dociskac sondę około jedną sekundę aż do oporu.

Sygrrał akustycznv infonnuje o zakoticzeniu pomiaru.
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'Lll ęrzona lva r.{ośC liczbor,va trł'nrdośc i .jcst
\\ 51śa,l},1vatra rł' rvyŚrvicllaczu.

W rtaiczęstsn,'i:lr przypadkach nie się pr:ł:eprorvadzane

porrriary pojed'r,ncze. lcr;z szęreg porniarÓw'
_ Osadzic rlondę na.jectnej zę stron lni,:r7gn*',,

nlateriału i przeprrrr,vadziĆ tlalszy prlrniar,

- ]<-larł'iszęlll A trlo;łna przelączac {arn i z port'roteln
nłięclzy rł'it rto ściitr poj ecty ncl:ą lub rł'a rtości ą
riredrrią,

- 1!,zęręg pl:Lniarow ]łnozna z-itkoncz.vc przez
n;lciśrrięei t ktraiviti:,la EXIT''

Jezeli praca przebiega 
'1a 

polnc}()ą rvers.jl DL przr'rząclu

MiC l0 i jest łiktlrvo\Ą/'łny Data Logger. to SZeIei]l

pontiitrolv jest rłprorł,itclzaflY do pamięci i jest

wska;1łl,any numel' srcrogu polł arorv, (Patrz \ł' 1}'11l

zalrręsię uslęp 5.2 .,Painięc dan'l'clt'')"

- Nacisnąc iti;i'wisz EXI-T' aby'vi'rÓcic do płaszez\/Zn\/

PoMtAR lub 1lrzeprorł'adzić bł:;Lpośrcdnio nou'l,
pomiłlr,

K*rirłrv ani e o statnieij lł' artości iłnriełzontej
Mclz trla skasorvaĆ kryt1'ł:zrrą poi edynczą l'va rto śc

zttrie r'ło ltą, bcz przenł,Ania S Zerl3g[r ponł1arorv.

- Nacisiląc klarvisz C'
Znrierzona wartośc.jest kasclivana. JetinoczeŚtlie.;est

atttotnatt'cztlię tra ltclwo obliczona lł'artośc śręclnia.
j e r el i zo stit l iv-v*branr,, tt]'b rr's; ka zYlł'a'it i a tva rto ści
śrłdniej'
Tę procedlll:ę moznźl tak długo ptzęt'v\|arzac'L

kli;:dorazolł'o ostatnią łvafiością znrierzoni1" a;i zostaną
skilsowanę'n,szystkir: lvarlolici zmierzonę'

W ;r świetlellie ost ir tnic.! w n n'rtości r{ rctlniej
Fo zŃoticer:niu SZeJ:egu porttiarorv illozna ułr,vołac
o51 atnią ob}'iczona u ar1ość średnią'
Poniervaz ivszystkie ostatllio dokouane uastarvLenia
po,lostają }:awSZę zachov'anf w przYr':.ądz.ie. t.r:l zostaje

rÓrł,niez zac;lrowana wartośc średrrią nasta\\lioila 11'

ra lł'iaclt rvzorcorval lia,

- hjacisnąe klawisiz MoDE.

!\' tł'vświętlacztt pojllrvia się rv^rto'c iirednia łstatnio
pf :ł.epfowatlzotrego trroiniant.

\Ąi,l'świettnmie szercgu Jlomiarołr' i lłasorvamiie

t&łltvo{xlcj lł"a ości itrnierzomei
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f'tKluzas pclmiaru ilxozna wyświetlić łtktualny szereg

plqlmiar w, oborviązuje to tylko wtedy, gdy szereg

pelmiarow nie został zako'frczony kla'wiszem I1XIT'

trnformnciu
Frry wersji DL przvrządu NIIC 10 istnieje nrozliwośi;

dc'siępu do już wp:rowadzon'ych do pilmięci sz:eregÓlv

p,rmiiron5'ch, Patrz w rym zakręsie rowniez rrstęp 5'2

,. l]amięć clan1'clr'' .

Wyświetlane są pcljedynczę wartości zmierzone oraz

icrr ogorna hczb. pi'.k'o.'eaia prog w wartości 
' .

rrrierionej oraz wartość śręclnia. Istrrieje moe'liwośę

bezpośredniego wvbrania pcrjedynczej wartości 
..

zrnierzonej oiaz skasor,vania jęj. W trrkim pre'ypadku
jest na nowo obliczłna warl.ość śrędnia'

Zasadniczy tok postępownnia
Ta funkcja staje się dostęprla pruęz klawisz
F ILE/I\4EkI; wszy stkie kroki poj edyncze nal czy

wvbierać kolejno po sobie w niżej opisanej kolejnoŚci

Zźl pomocą klawisza MODE'
Ięir,Ii zamięrza się przerwać tę fuirlrrję i korrtynuo}vac

pcl'mrar' to nalezy nacisnąc klawisz ĘixIT lub po prostu

przeprowa dzić dalsry pomiar'

Przy łl,szystkiclr krokaolr tej funkcji miga w
wyśrvietlaczu ponizsze wskazanie stanu" aĘ zwrocic
uwagę tta to, zc pomiar został przerwany i moztra

kontynuowaĆ: MEAS

Wyświrltlanie rmierzon;ych rvanrtości
- nacistląc klawisz FII'E/MEM

trnformacja:

Przy rł,t:rsji DL przyrządr.r MIC 10 pojawia się w tym
rniej s crr pt zy ztłłącz onvill wprolr'ad za niu clanyclt d o

pamięci aktualny numer plikil,

- nacislląc lęlarł'isz MOD'E,

Na wy-Świetlacztt pojarvia się liczba dotychczasou1'clr
wartości zmierzrrnych :
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Przrykład: doĘchczas 5 wartości zmierzonych
- Nacisnąc klnrvisz M()DE,

W rv5'świetlacz:u pojar,via się pierwsza rł'artość
zmierzona Ńtłralnego $Zeregu pomiarÓrl':

- KJar,viszęm A ,.pt:łe1atuje'' się znowu z porłł'otenr.

Jęzeli dla pomiaru eostały nastawione progi alarmowe"
to tv razie przekroczenia a&tl'ralnie rł'łwołanej wartości
rnierzonej jest wyśrł'ietlany nrigająq rymbol ["o wzgl.
I{I.

Ka sorvanie warto$c:i zmierzonej
Kazda wy r,vietlana. wartośc z:mięrzona moze Ęć
lłttsowana' Wtedy jerit na llowo oblicz.łrna wartość
śrędnia,

- Gdy wrrrtość zmięrzona, ktÓrą zntięrza się sltasowaĆ,
po.iawi się lv wyświetlaczu, to nalezy nacisttąc klawisz
C.
- pTzezpoilCIwne naciŚnięcię klawiszit C wartośĆ jest

kntiowana' Jęst to pokazane na wyśu'ietlaczu przez
ponizsze wskazanię:

J

t tm-

Tęrar-' mozna rq' świetl ać poszc ze gÓlne n,artości
zmięrzonę rv liolejności potniiurt:

- klarł'iszarni ,A V mozna ,,przeleciec" przez szęreg
pomiarÓw.
Przyciskiern V' wywoluje się kcllejno zmierzone
wartości az do ostatnie.j wartości.
Koniec szeręgu pomiar w jest sygnalizowarry pr"!.ez

sygnał akustyczny'
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Następrrie jest wy śrviętfana następna wartośĆ
zrlrięrzona szeregu pomiarow.

l"] nieważrrienie lłłlsow ani a
Slcasowaną wartoś zmierzoną mozna ponownie
przyr,vołac.

_ Węrt'owaĆ tak d'hlgo klawi'szami A Y prze'z szere l
pomiarÓw , aż na wvśrviętlaczu pojalł'i się znowu
oznaczęnię skasowanej r,vartości zm irlrzonej :

qffi ffi, drrae$ {E@*

HEN$

- nacisnąć.klawisz C.
$kasowana wartośĆ zmierzona pojan{a się na
wyświetlaczu i nrigil. Nacisnąć porvtÓrnie klawisz C'
Znrierzona wartoŚĆ jest tera Znowu do dyspozycji.

\Ę/ yb ie ranile w artoś ci zmieruonej bezpoś re dlnio z
szcreg rv pominrtlrn.

- Jezeli zostanie powtÓrnie naciśnięty klarvisz MODE'
to zostanie wyśrvietlony indeks (rrriejsce lv szeregu
pomiarÓw) ostatniej wybranej war-tości trtir:rzonej :

- Klarł'fszami & Y nalezy wybrac indęks wartości
zmierzonej, k1e,ry ma zclstać wyśv'rietlony,
_ Następnie naoisnąć ldalvisz MODE.
Pojawia się wybrana wartość zmierzona.
- Nacisnąć jeszcze raz klawisz MoDt.
Pojawia się znovu indelqs ostatniej w-vbtanej wartości
zmierz:onej.

Wyświetl anie lv artości średnriej
- Gdy powt rnie zostanie' naciśnięty klawisz MoDlj, to
pojawi się aktualna warttlŚć średrria szet'egu pomia;r w.

Jezeli zantięrza się ogląclać jeszcz'e ruzszeręg
pomiarow: -

d $

{
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- Nacisnąc klawisz MODE'
Następuje porvrot do pierwszego kroku rv obrębie
funkc'1 i (iloś rxofyclrczasowl'ch'wartości zmierzonyclr).

Jezeli zatnierza się opuścic funltcję:
- hlacisnąć klarłisz EXlT lub po prosttl konĘ'nułl''wac
ponriary,

Fomłnr innyctr materilal w
Jęzęli nię zami'erza się prorvadr-iĆ pomiar w na stalach
niskositopowych w zgl. stalaclr rvęglorłych' lecz
ewentualnię rra stalach rłysokostopowych lub na
innyctr materiałach jak np, rnetale niezelazne, to ttalery
MIC i0 nastawi na zą,dany rnateriał.

Do rł'zorcowatria nalezy uĄrwac wzorzęę, z imregrr
matefiału o znanej twaldoŚci. Przy wzorcowanirł
naleĘ' okreŚlic liczbę kalibracyjną lct ra będzie
zastCI$owana przy dalszlych pomiarach na tyrn
okreŚ'lonym nrrtteriale.

Licrhil' kalibracyjna jest środkiem pomocniczym, ktory
ułatwia pozniejszą zmianę nastawienia rvzorcou'finia.
Licz]la kalibraryjna nię posiada zadnego odniesienia
fizyczrnego i dtatego r wniez zadnej naz$y.

Poniewaz liczba kal ibraryjnfi lnozę b5,ć wpror'v adzana
bezpośrednio. to wzorcowarile okr'eślonego nułteriału
m$ze byc przeprowadzane l1'llco jednokrotnie.

- PrzeprowadziĆ na rnateriale testorł1'm szęręlJ
polniar w z- około 5 pomiararni pojełlynczymi (zgodrr1e

z lvyżej opisanynr pomiarenr na stali niskosto1lowej).
- Nacisnąc następnlĘ klawisz MODH. aby przeiśc do
plaszczyzn,POMIAR i tam do fuŃrji
WZORCOIVANIE (wskaąnł,anej przioz CAL).

Informacj*:
Prey wersji DL przyrządu MIC 10 fin:eeli Data Logger
jest akty'q'n:/), szeręp; pornia.row jest po naciŚnięciu
klawisza MODE najpienł' \ł,prowadzany do pamięci,
PCIl.ęm pojawia się powyzsze wskazanie.
Jest wyświetlana alttualna u'srtośc średnia potniar w.
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Ta wartośc nie odpowiada.jcdnalt znanej realnej

rvartości liczbowej twardości, gdyż, prryrząd nie jest

j erizcze lvj'rvzorcowa nY.

Wskaąwaną wartoŚc nalezy Ieraz clopasou'ac do

zrranej wartości liezbowej lvyardości matęrialrr

t*stowegCI.
- lilawiszarni A Y mozna zwięks4'ci lub zrrlrtiejszvc

wskaz1łvaną wartośc (patrz r wniez Rozdział 4

,. t'rzyśpieszorre nastawienie'' ),

Gdy zostar e nastłlwiona prawidłorva wartośÓ" to

przyrządicst wzot'cowany na materirrł przewidziany rlo

nnierzęnta.
odpowiecltrio rlo na.stawionej rvartości liczborvej

twardości jest automatycznie obliczana liczba
kalibracyjna,
- lrlacisnąć klawisz MODE.

Jest rąvświętlana liczba kalibracyj na'

_ Zanotowac tę liczbę kalibracyitti1.
Jęzeli okaze się konieczne ponCI\ł'ne lvzorcowanie clla

tego materialu. to mozna tę liczbłp bezpośrednio

uprowildzić, bęz potrzeby przęprowadzarri'a
ponolłtllyclr porn iarÓw.

Informncja:
Nowę wzorcowźlnie jest znacznię uproszczone prz.-v

lversji DL ptryruądu MIC l0 ztt pomocą karty darr;rch.

Wszystlcie parametry wzorcowania i nastawienia mogą

być przr:cho\1'ylvane na karcie darrych p źniej p'rzęr-

włoięnie tej karty mogą one byc r,v kazdęj chwili
ładowiure,

To zmięnionę \łlzorcowanię jest n'trybie pomiarorvym

wskazywane pt?.ęz CAL :
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W zr)tCoWittlie zostaj e u-trzymano prry vtlączeni ł"l

prz]iirządu. Po nastawieniu MIC 10 na lnierzolry
rnate.riał mozna przępro}vadzic pomiat: rv wyzej
opisany spos b.

Powł'rrtne ust'tłlvieniil lvzorcolr'ania

Jęzt:li po wzor()owaniu innego nrateriału zamierzil się
cofnąc; paramctry wzorcowania znowu rlo pomiar'rr stali
rris1,lostopor,vych, to na.leĘ postępować lv następuj ący
sposiib:

_ NrrciskaĆ talt długo klawisz MODE, iu będzie
wska;rywana liczba kalibracyjna,
_ Nacisrrąć klawisz C, aby liczbę kalibraq'jną cofnąc
znowrt na 0.
_ Nacistląc kla'wisz EXI.T, gdy eamierza się wrÓcic do
plav.czyznv P0MIAR lub przeprowadzić po prostu
polttiłlr.

Przryr;:ąd jest teraz Zno\łu \ĄT"lvzorcowan-Y na porniar
standnrclowy; symbol stanu CAL nie jest juz
wyśłvietlanv.

Gr[1' zanrierza się rłprowadzić paranłetry wzclrcołvania
clla materia{u, ktclrego liczba kalibranijna jest :znana, 1o

naleĘ postępowac rv następujący sposob:
- Naciskac tak długo klar,visz M0D'E. aŻbęd'ł'ie
rvskał"wana liczba ltalibracfi na,
- \l/prowarl;dć klarł'iszalrri Y A znaną liczbę
knlibraryjrrzl.

Zn'rienionę'Wzorcc1Ą'anie jest wskaz1'wane rv
plaszcztr'źnie PofutLĄR ptzet' CAL.

ffi"
ffi cfiL l"tER$

Forniar z zqlefiniorvanymi c:aasami pomiaru
V/ przeciwieristwię tlo pomiarow krÓtkotrwałych
mozna przęprowadzić rowniez pomiary, ktorych czas
ponriaru jest ustalany we własnym zalcręsię. Żeby
znlierryl z identyczną dokladnością nalezy stclsować
nakładkę cylindryczną oraz statyw kontrolny.
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Istnieje rnozliwośĆ nastarvienia czetsu pomiaru

\.q/noszącego 1-99 sekund.

Fłllstnwienie czgsu pomial'nr
- }*Iaciskać tak dłuso klawisz MODE, az rv

r.l,yświetlaczu pojaw'i się ponizsze rvsl<azanie :

- Nastawic klawiszami A v żądary'czas pomlaru,

Frzeprorvadzanrie Pomiaru
_ Wkręcić az do oporu cylindryczną nasadkę sond5'.

_ ZanrocowaĆ sclndę w staĘWię (DH 191 lub MIC
222). W ten spos b unilia się nierlokładności podczas

pomianl,
_ Wybrac ządanr1skalę lwardości,
- NTastuwic w ra;rie potrzr:by liczbę wzorcowan i progi

alarnrotve.
- Przeprowadzic pomiar.
_ ZapervniĆ pn'u tyrn, ahy ostrzę nasadki słrndy

naciskalo na mjerzony tnaterial podczas całego czasu

pomiaru.

Podceas ponriaru miga rv wyświetlaczu tł'skazanie dla

zmienionęgo czasu pomiaru:

Sygnał akustyczny infot:nuje o zakoticzeniu pomiaru.

W wyfivietlacztt pojarvia się zmierzona wnrtośc

liczborva twardości.

- }*iacisnąc klawisz EXIT, grly zamierza się rvrocić

tr1'bu pomiarowego', lub prz$prowadzic po prosttt

pomiar.

do

lrn

$"7
n-l

il

I
ffi

HUn
t"!

E Tłu

ffirx
F_ł'm cRL HEfis
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5.2 tramięć drtnych (Ęrlko M[{] 10 DL)
N{IC 10 DL jer;t \łyposazony w Data Logger (parrrięc).

Za polllocą kt rej znrięrzone wartości i nastawienia
mo1lą byc zaparniętanr: bezpośrednio rv 1lrryrządz'ie.

Zapamiętane dane Szeregu porniar w Inozna:
e og'lądać na lvyświet]aczu
o lcasorvaĆ
o rĘlrflrukował: na drulrarce
o przenieśĆ do PC Za pomocą specjalnego

opfogramo,ułania'

Porradto Za pomocąkatł danyc}t istnieją nieograniczone
rnoŹliivości za1ramiętyrvania danych, gdyz mozna
korrystac z więlu kart clanych. ]ll'arta danych, Uz}irryanu
jŃo karta parametrÓtł'. stwarza w porÓrvnaniu z
wewnętrznym Data Logger dodatkowo mozliwości:

ł ładowania zapamiętanych nastaw ptrytządllz,
powrotent do MIC lt| dzięki czemu nie zachorlzi
pot rzeba przeprotvad,zenia nowe go r,vzorcowan i a
przv badaniach powtornych.

Informacja:
Mozliwości w zakresie wydrŃowania zarpamiętanyclt
danyc'h oraz pt'zeniesienia ich do PC są clpisane rv
Rozclzialę 6 rrd'okumen1.acja"'
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llalączanire Data .[,ogger

W nistawieniu podstaworvi'rn MIC l0 DL Data Logger

jest w5łączony. AĘl moc wprowadzic dane clo Data

i,ogger'a nalezy ją najpienv ucryniĆ akrywną'

- I.{acisnąc klawisz FILE/]V1]3M.

Ję:st r,wśt'vietlane:

- Porvrocić klarviszem E:XIT do płaszcryzny POMłAR
lub po prostu przęprowftclzić porniar.

Data L,ogger znajduje się teraz w stanie akĘwnym' To

nastawiJnie zostaje zachowanę rownięz po wyłączeniu

przyrządu. o tym, ze Data Logger jest Ńly'wowattat,

infornrrrję wskaz:nik stalllJ DATA w trybie

pomiaror.łym:

Jezęli nie zamierza się 11'prowadziĆ do pamięci kazdy

szeręg pomiarÓw, |ecz przeprolva'dziĆ pomiary testowe'

to nalezy wyłąc;ryc Data Logger:
_ l.{acisnąć i<larvisz FILE/N4EM i nastawic klawiszami

A V znowu dl"- 0.

Inforrnacja:
Do prac,y z kartą danych nie musi być akĘwowany

MIC 10 DL.
WłozyĆ po prostu kartQ danyclt.

r$
łJ

dL@ H

tufrr-Al
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obie rnozliwoŚci Zapamiętv\,\'allia (Data Logger i kartę

darrych) mozlla zablokorvać, jeżeli nie rnaią być

uzyl^'i:[nę. Patril w tyn zakręsie r wniez Rozdział 6

,,Konfiguracjit".

Pom'i*r w Data Logger lub za1lanriętyrvanie nn
karcie danych
Przłrządern IvIIC t0 Dl- lnoznn przeprowadzić kilka
pon arow w jednym szrof sU pomiarÓrv i wprorvadzić
je do pamięci'

- Sprawdzić, ury Data Logger jest akĘ"vr':na'

Jezeli zarnierza się prai:orvać z lnrtą danych:
_ WłoĘc jąpo prostu ażdo oporu doprzervidzianej dla
niej szczeliny.

M]C t0 DL zapamiętuie dane automatycznie na karcię

danych. Dopiero, gdy nie zostanię rozpoznana zadna
karta danych, to prąrząd sięga do wewnętrznej
pamięci (Data Logger'a)'

- Przeprowadz'ić pomia'r.
_ Po zakorlczęniu szeregu pomiar w nacisnąc klawisz
EXIT.

Szereg pomiar w }vraz Z nastawamlptrytządut są
zapamięty'lł'ane w pliku, W rłyświetlaczu pojar,via się
nlmer szeregu ponriarÓw, na prrykłnrlprzy pierwszyn
pli}ru rłprorvadzon}Tn do panrięci :

MIC 10 Dl, wprolvadzazaw:ize danę do najbl'izszęgo

wolnego nriejsca w trlamięci' W jed'vm szeregu
pclmiarÓw lnozna r,ęrowadziĆ do parnięci 255
pelmiarow' Data Logger posiada całkowicie miejsce az

do 1800 pomiar w. n<arta danych ait do 590 pomiarÓw
(przy przeciętnej liczbie wartości mierzonej
w}'noszącęj 10 na szereg porrriarow)'

trnformacjł.:
Zanim dane: zostaną wprowadzone do pamięci, MIC l0
D I-, przeprowadza automaĘcznie sprawdzenie miej sca
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\v palnię{)i. Jest rł'yświetlilnY komunikat błędu, gdy

nriejsce
W parnięci jest niewystarc;łające' Patrz rÓwnież r,v tym

z'akresie l-Istęp 9.2 ,,Usutvanie błędÓw''.

A Uwłga:

Iltie wyjmować karty darryc'tr podczas sięgania do

danych. Karta denYsh lnoz{) ulec uszkodzeniu.

Przeglądanie szeregu pomiar w i kasowanie

pojedyncrych wartości ani{3rzonych.

Wprowatlzone do pamięci dane sueregu pomian w i
lłasownnie pojetlynczych wartości zmierzonych"
Wprowadzone do pamięci dane szęregu potniarow
mogą zostaĆ wyśrł'ietlone rrastępujące dane:

o wartośc średnia
* liczba zmierzottyclr wartości pojedynczych
g wartośc pojedyncza
o indeks, poptzę7' ktÓry lnozna wybierać określoną

pojedynczą waltość zmieruoną
s' liczba halibraq'ina

czas porniant
o dolĘ prog alarrnowy

o g rny prog alarmorł^v

" sonda pomiarowa

Istnieje nrozlirvośĆ kasowania pojedyncrych wartości
zmierzonyclr z szęregu pomiarow. WteĄ' wartość
śrędnia jest na nowo obliczana.

Zasadniczy tolł' postępowenia
DostęP do wprowadzon1'ch do pilrnięci szeregÓw
pomialu osiąga się przez naciśniecie lclarvisza
FILE/N4EM. Poszczegolne dane wprowarXzonego do
pamięci szeregu ponriar w wybiera się kolejno
klawis:zem.

Podczas ryklu oglądania danyclr miga s\'mbol stanu
DATA.
Można w kazdej chwili przejśĆ clo płaszuryzny
PoMtAR, a to po prostu ptzęz przęprowildzenie
pomiaru,

Wybieranie szaregu pomiarriw
- Nacisnąć klawisz FILEIIVIEM'

Na wyświetlaczu jest prry aktyv'nej lcarcie danych
wskalrywarry numer karty (np. C001), prry aktyrł'nej
Data Logger komunikat D1-1.
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_ I',lacisnąć tętazklawir;z MoD[i'
Pojarvia się numer ostatniego szęregu pomiarow

lęror.vadzonęicio do palnięci:

- Wybrac klar,r,iszami dr Y SZęf{)g porniarow ządary do

sprarł'clzenia.

Wyśłvietlilnie wantości Średniej
- Nacisnąc kla'wisz MODE.

Jest r'vyświetlana wartośc średnia' obliczona z
wszystkich pomiarow rizeregu pomiar n', a mianowicie

w skali twardclści ąvbranej przy wprowadzaniu clo

parrtlęci.

- i<llawiszem Y tnozna zmienic skalę twardośr:i.

Nowo wybrana skatra twardości jest uprowadzana do
pamięci.
- l(law4szenn C nrozna skalę twardości cofnąĆ do
pi erwotnego nastarv ienia.

Wyświetlenie pojedlynczychL wantości zmiemlonych

- Nacisnąć lclawisz }/IODE.
Na wyświetlaczu pojawia się ilość porniar w. lrtÓre są

zapamiętan'e w szęrt:gu potniarow:
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Fnzylłlad: 5 zmierzonych wartości pojedyncryclr rv

obrębie szęręgu porniar w.

- }.Iacisnąć klawisz: MODE'

Fierwsza q,artośĆ zlnierzonil SZereBu pomiarÓw

11,prowadzonego do pamięci jest w1'śr,vietlana r,v tej

samej skali trvardości jak wartoŚc średnia:

- Klawiszami A Y można rłry'świetlic wsąvstkie
wartości zrnierzone szęregu pomiarł5w:
V powoduje wyśrł'ietlenie r.v kolejności wprowadzenia

do pamięci najbliżs:zą wa'rtośc zmier;loną. Po dojściu
do ostatniej wartości zmierzonej szeregu porniaru jest

wydawanv sygnał akustyczny.
Klawiszęnt A mozna wybrać zmierzonę wartości w
odwrotnej kolejności. aż do dojścia do pierwszej
r,vartości zmierzonqj.

Jeżeli przy ponriarze zostaĘ nastrtlvione progi
alartnuve' to są wyświetl ane przekro częnia w zgl.
zejścia ponizej dolną grałricę wraz Z aktualnąwartclścią
zmierzoną (Lo ''wzgl. HI.l'

Kasow irnie po,i edynca'vch w artości zmienzonych
Można skasować r,vyświetlaną wartośc zm ierzoną.
Potem zostaje fia nowo obliczona wartość średnia.

- Nacinnąc klawisz C.
Wyświetlona wartość zmięrzona lniga.
- Naoisrrąc ponownie kla'wisz C,
Wartośc zmięrzona jest ltasowana'.

Jest to podane na w1'Świetlacn pruęZponizsze
wskaznnie:

s

{|ffi ry & dtfs

m

sHl

'{# ffi-ffi
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l',l a stępnie jest wyświetlana kcllej na wartoŚc Zl7ulęt Zana
szerelpr pomiar rv,

Uni er'l' ażnieni,e skasorv ani a
Skascrwaną wa r"tośĆ znrierzoną mozna ocląvskac'

_ PrzechodziĆ lclawisza'mi A v tak długtl przęz s;Łereg

pouria.row, aż na r'vy-śrvietlaczu pojawi się oznaczenie
identy fikaąvj nę skasowanej wa rto ści zmierzonej :

s

*lF* 6ł!& ersB|! is&6*

ffi
_ Nacisnąc klawisz C'
W lryświetlacz:u pojarvia się skasowalra wartość

miereona i rniga.
- Nacisnąć povl'tÓrnie klawisz C.
WartośĆ zmierzona jest teraz Znowu do clysporyc"ii.

Bezpośrednie wybierł,nie wartości zmierzonej z
sz regu pomietr w.
- Nacisnąc klawisz MODE.

Po.jar,via się indeks (rniejsce w szeręgul pomiarow)
ostatniej rłttranej,uł'artości znrierzonej'

- \ł/ybraĆ ltlawiszartli A V indęks rvartości ztttierzonej.
ktora ma zostać w_vświetlona'
- NacisnąĆ lclawisz }doDE'
Jes t wyśw'ię tlana rq'hrana u'artośc ztn ierzona.
- Nacisnąć powtÓrnie klawisz MoDll,
Jęst znor,lłl wyŚwietlany indnks ostatrriej w1'branej

wartości emierzonej'

Wyświetlenie nastttrviefi pn:zyrządtl
W ponizszych krokach tej funkcji są rvyświotlane
nastarvięttia przyrządu obowiązujące dla porniaru.
- Nacisnąc klawisz MODE.

Jest wyświętlana lięzbakalibraryjna lla przykład dIa

nięzmienionego' rvstępnie nastawionego wzorcowania
na stali niestopowei wzgl. niskostopor'vej.
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_ Nacisnąc klawisz MODE,
Jest wyświetlany cz'as pomiaru.

- NacisrrąĆ klawisz MODE,
Jest rłyŚwictlany dolny prÓg alarmo\\Y. na prirylcłacl

- Nacisrrąc klatł{sz MODE.
Jest wyświetlanv g rny prÓg alanno\łry. na przykład:

- Nacisrrąc klarvisz MonE.
Jest wyswietlan1' nacisk miernicz1' sond1'' uĄĄej dct

przeprowadzeniil pomiaru:

l-* rir ----.*ll *ł #m-'lrffiill
ią%
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r-b.ti

I

o l0n: Sonda pomiarowa MIC 201 (10 N)
o 50n: Sonda pomiaror,va MIC 205 (50 N)
e 98rt: Soncla pomiarowa MIC 2010 (9E N)

Jczeli tęraz zostanię naciśnięty lrlawisz h{oDE. trr jest

rłyśrvietlanv lrastępny plik, ktorr:go dane mogą zclstać

wyśrł'ietlone:

HE S i

_ cdy zatnierza się porł'rociĆ do płaszał'yzny POIvIIAR.
to nalezy nacisnąć klawisz EXIT, lub po prostu

przeprowadzic porniar.

Kasolv anie zap amiętłrnego szeregu porniarrlw
- ZakairczyĆ rv razie potrzeĘ aktualny Szęreg

pomia.rÓrv,

- Nacisnąc klawisz Fil-'E/N4EM i następnie klawisz
MODE,
- W1'brać klawiszami ir V numer szerę13u pomiar w,

ktory:zamięrzil się skasować. na przykłłrrl:

- NacisnąĆ l<lawisz C,
Wskazarue miga,
- Nacisnąc ponownir: klarvisz C.
Wslzystkie clane rv1'branego Szęręgu 1:rrmiar n' są

kasowanę.

}*lsorvanie calej pamięci
- Zakg ęryr} w razię potrzĄ'aktualny Szereg
porniar w.
- Nacisnąc klawisz I'ILE/h,1EM.
Przy akt.wvnej Data Logger jtlst w1'Śrł'ietlane:

ą-ltr::$*1 FX
[J B.J

lxlrlm
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Przy włozonej karcie danyclr jest np, wyświet[ane:

_ t-Iacisnąi klawisz MODE t następnie tak dłrłgo

klawisz Y aż w łq'świetlaczu pojarvi się ,,ALL'F'.
- NacisnąĆ klawisz C.

r"L
ffiĄl

Wskazanie miga.
- Nacisnąć ponowtie klarvisz C'

Ulvaga:

asowane wszystkie zapamiętane danę.

Zmiana numeru kart tlanYch

Karta danych jost oznaczona num.erem, ktory jest

podawany takze w wydnłkowanYln protokole (patr;l

r wnięz ustęp 7' 1)

Tęn numer mozna zmieniĆ" aby nr c oznaęzaĆ rozne
karry* danych. W Ęm celu karta clanych musi być pusta'

Jezeli danę na tej karcie są Wprolvadzone r1o pamięci,
to naleiy je najpierw skasować, alry istniala mozlirvość
zmiatq'numeru,

_ Włoą'c pustąkartę danych do szczeliry'kartowej.
- Nacisnąć klalvisz FILEIN4EM'
Jest wyriwietlanr' ostatrti rvprowadzony do pamięci
numer lęarly, na przylcład:

- Zmtenić numęr karty danych klnwiszanti A V.
Teraz karta jest oznaczotm now}'rn nulnefęm.

T-TłJ

A
Sąk
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Strsorvanie harrty dan:rch jako karty pararnetr rv

Kttrta danych lnozę być używarre do tvzorcorvania
prz,n'z:ądu' W rym celu nalery uzywac prrstą kartę

clany'clr, na ktorej zaparniętywane będzie określone
nastarvienie prryrządrr . Przęz rł'prowadzenie do
parłrięci kafta jest oznał:zana jal,lo karta parametrÓrv'

GĄ'ta karta pilrametrow zostanie poteili wprorvadzona

do tvIIC 10, to nastawa pr'zyząlujest automatycznię

ładorvana do prryrządu.

Kartę parametrÓw moz:na Znowu zamienić w kartę

danYctr' a to trlł'zez ska s owanie zapamiętanych na starv

przsreądu.

Wprawadzenie paranletr w dro pamięłi
- Wpl'owadzic nasta\ły prą'rząduprzez^ na prą'klad
wzcrsowanie na inny nnteriał, nastarvienie progelw i
cza$l pomianr,
- Włr:;ryĆ pusta kartę danyclr do MIC 10'
_ Nacisnąc klarvisz FII-E/IVIEM. Nale4 to

przeprowadzic, gdy praca odbyłva się jeszcze w
plasz,czry źnie N A ST A\Ą/I ANIE,

W wl'świetlacz.u pojawia się migający komunikal:

_* __l

- Nacisnąc klawisz IIILE/N/IEM.

Karta dan1,r:h jest teraz oznaczona jali.o harta
paramętr rł'. Aktualnę nastawięnia są lłprowłldzorrę do
pamięci.

- Zanotorł'ar konieczne informacje dotyczące
nastarvien \Ąprowadzonyclt do panrięci.

Ładow anił: p ararnetr łv

- .ltlzeli rq.'niki ponriarow mąją byĆ z.achowane. to
nalezy zamlcnąc szęreg ponriarolły'
- WłozvĆ p0 prostu kartę parametrÓrv do MIC 10'

W wyśrvie tlacztt poi awia się następu"i rtcl' komurnikat :

l_*
I

m-lr

L*_

p ffi $*

p ffir ffi
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Uwaga:

Ytzęz włozenię karty parantetr w następuje
zako częllię aktualnego ponriant, a ilktualne nastarły
przyrządu są zapiqywane ka rirtj ąc r rvnocześn ie
poprzednie zapisv.
Dlatego nalery przed włozetfem kartry paranretrow
zakoitczyc Za\yszę tiktualny' szęreg pomiarÓrv' jezeli
zamierza się zachorvac dane'

K,nsorvanie parametr w

Zarpamiętane nastalvienia mozna skasować i tym
samym uźr'rvać Znowu kartę parametr w jako karry
danych do zaparniętywania szeręgu promiar rv.

- Zakot'rczryc szereg pomiarr5w, gdy zamierza się
zaclrować dane.
- Włozyć kaftę parametrÓw rlo MIC 10.

Nastar.va pr z1 t ządls zo stanie z mi eni o na na zga dną z
parametrami zapisanymi na karcie.
_ NacisnąĆ klawisz FILEA4EM.
Jest wyświłltlane:

- Nacisnąć klarvisz C.
Wskaził,nie migrr.
- NacisnąĆ ponownie klawisz C.
Wszystliie zapanriętane parametry są kasowane' N4IC]

10 prze,tącza z pawrotęm do trybu pracy porniarorvej.

Chodzi teruz zilowu o ptlstą kar1ę danych fulorą mozna
uz}'\ilac zarowno do zapamiętyrvania szeregÓw
pomianr jak r wnież da zapamięt"1rvania nastaw
przyrządu'

R wnoczesne użyrvanie kar'ty dnnych rv MIC 10

oraz Dyna MIC

Mozna bez obarv o utratę danyclr ułwac karty danych
w obydwu pr:ryrządach.
Po włożeniu zapisanej rv MIC 10 karty danych do

Ęna IVIIC, względnie odwrotnie tzn. zapisaną w Dyna
MIC do MIC 10, zostanie wyświetlony meldunek
błędu E) 2.1. Karta nie będzie ptuęz dany przyrząd

ffi I
*_l
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rozpoznana i rv związkłl Z tym nie mozna żadnyclt

danyclr zaparrriętać'
Można dane zapamiętane na karcie skasowaĆ'

Jezeli chcemy zapisać nowe dane naler.ł_:

- Nacisnąć przycisk C.
Wskazanie miga.
- Nacisnąi ponorvnie przycisk C.

Dane zostaną skasowanę. Kartę lnozna ponowruę

zapisać.
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Spec.jalny tryb pracy MIC l0 umozliwia rozmaite
konliguracje prryrząd, Dzięki temu mozna zakres
fu Ńcj i zestalvić wedhlg ind1łv'idualnych potrzeb,

Mozna:
. w}'brac jęą'[r dla lq'druku prcrtokolu
r w}'lrraĆ fonnat r,lydruku protokołu
r zablokowac poszczegÓlne skale twarcloŚci
. *}trrac, c'ą prze|tczenie ma nastąpic według DIN

50150 lub ASTM E n40

o zablokorłaĆ mozlirvośĆ zmiany wzorcclwania
e zab,{okowaĆ mozliwość nastar,vienia czasu
ł zablokowaĆ nastawienie progow alarnrotych
o nastawić cz.as trwania podświetlenia uyświetlacza
ł zablokować flrnkcję Data Logger'a lrib karq, danyclt,

Zasadniczy tolr postępowania

- Wybrać plasz,czyznę KoNFIGURACJA, a to pl'Zęz
jednoczesne naciśnięcie klawiszy C i MODE przv
w1'łączorrym przyrządzie.
_ Rozmaite furrkcje w paśmie KOMGUF-ACJA
rł1,biera się koJlejno po sobie klawiszem MODE'

- Nastawienia funkcji przepror'vadza się klau'iszarni
av.
- Kazdą ftlrrkcję mozna cofnąc do ostatnio
zapamiętanego nastawienia, a to prze|Z naciśnięcie
klawisza C"

Pnsmo konfigrrracji rnozna clpuścić z dowolnej funkcji i

po'wrociĆ do PASMA pomiar' a to przez naciśnięcie
klawisza EXIT.
Jęzeli nie zostanie naciśnięt!'zaden klawisz' 1o

priryrząd rłdącza się po 3 niinutach.

Podczas przebywattia w paśrnie konfigurowania miga
w' i,vyświetl aczu znak odejrnowania (minus)'

Wybieranie języka dla w1'druku protolrołrl (tyllro
Mrc 10 Bt)

Istnieje mo:zlir.vośc rvyboru jĘi'yka, w jakim
zapamiętatte dane nrają być wydrukowane.
Pa załączeniu trybu konfigurowania, ta funkcja
poiarvia się jako pierwsza u,wyświetlaczu:
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Są do w1'boru następrijące jęryki:
o EnG angielski
t FrA francuski
c dEU niemiecki
o ital, wloski
c ESP hiszpanski

- Ządany język wybiera się klawiszarni
przykład:

Wybieranie formatu protolłohu

Zapanriętane dane mogłl zostać wydrukowane w pięciu
roztna'ltych forrllatach. Patrz rÓrł'r eż rczd'zial'7

".Dokumęntacjat',

F
- Nacisloć tak dtugo klatvisz MODE, aż zostanię
wyśrvietlone:

- Klawiszami A v rrybięra się jerJen z formatow
protokołow 1 do 5.

Blokorvanie skali twardoŚci

Poszczeg lne skale twarctości mozna Zawsze wyłączyc.

tr

lY"na
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- Nai;iskać tak długo klawisz N,'loDE, az- pojawi się
skala przewictziana do rłyłączerria' lla prrykład:

- Klawiszami ,A v ultącza się'wybrarrą skalę
twarrlości. (o1}1.

Prry skalach trvardości F{RC i'[{RB mozna poza

fu Ńc.! ą blokorvania rvybraĆ rozne rozdzi elczo ści :

a OFF
o 0,1
o 0.$
ol

Informacja:
Jedna skala twardości r:nusi byc oczywiści Zawsze
załącz:.ona. Jezeli wsry'stkie skale zostaną nastan'ione
na oFF, to MIC I0 załącza automatyczrrie skalę HV'

DIN 50150 lub ASIIM E 140

Przeliczenie wartości liczbcluych twarclości na inne
skale wedlug DIN 50150 lub ASTM E 140 mozna
przęprowaelzic w następq|ąc1r spos b :

" btraciskac tak długo klawisz- MODE, az w
wyświetlaciłu pojarłi się :

|etb d ą rryfi$g

- l.tracisnąc klawisze A Y, jezeli przeliczenia ma
nastąpić według ASTM E l4'0:
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Z,ilb lllltow iłnie tvz0 rcowania

I\4ozna inblokowac mozliwnsc dokorrywania zmiany
r.r,zorcowania.
o Gdy jest mierzony tylko jeden rodzaj nrateriału
e Gdy wzorcbwanię ma byĆ przeprorvadzotte tylko zit -

pomocą n<aĘ parametr r,v.

- }-Iacisknc tak długo klarvis;l MODE, az w
wyświetlaczu poiaw'i się:

_ Tę funkcję nalezv vyłączyc klawiszami A v '

Nie istnieje juz tnozliwość zmiany wzorcowania.

Znblokowanie czasu Pomigrru

I sl nieje mozliwośc rrastawienia zabl okowania czasu
pomiaru,

- NacisliaĆ tak długo klarvisz MODE, az rł'

rłvśrvietlaczu pojawi się:

- wl'łąc'yc tę funkcję klarviszami A Y,
Nie istrrieje juz mozliwość dokonania zmiany czastl
pomianl.

Zablokowanie prog w alarmu

Istnieje możliwośc nastawienia zablokorvatria dolrrego i
g rnego progu alarmorvego.

- Naciskac tak długo klatvisz MODE, az s'
rłryŚrvietlaczu pojawi się ządane rł'skaeanię. Na
pfzykład dolny pr g alarmowy:
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_'|'ę frmkcję rraleĘ w"r'lączyc klllwiszami A Y,
Nic istnieje jue mozlirł'ość zmiany dolnego progil

alarmowego.

N astawienie łzasu trrvania podświetlęnia
wyświetlacza

Istrrieje mozlivyośc rł1'brania. po jakirn nzasię tnł'ania
ma byĆ wyłączone podświetlenic wyświetlacza, jezeli
ptz1r'ządnie pracuje' .Ięst nrożliwę nastawienię orl 5 do
60 sęltund. Mc'zna r wniez nastawic nieprzerwatre
podśrvietlenie'wyświetlacza.
Podśrvietlanie rłryl$pietlacza j est akĘwowane i
deaktywowane w paśmie NAsTAwmNIE (patrz

r wni.ez ustęp 5.1)

trnformacjn:
Prry akĘwrrynr podświetleniu lryświetlacza uletr;a

skrÓę,gniu trwałość użytkowania batęrii'

- Irlaciskac tak długo klawisz M0DE, az pojarvi się rv

rłvŚwietlaczu:

- błastawiĆ żądany czas lclarviszami Y '

- Nastawi* fuŃcję klawiseęm C. na oN.
P r zez to j est nastawi one nieprzerwane podśr.vi etlenie
wyświetlac za, to znlrcry poclświetlenie wyświe tlacza
nie rłyłącza się automatyczn'ie po określorymr czasie.

F-ę
LJ
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Wyłączenie Dntrr Loggeroa (tytko n/IIc 10 DL)

Jeeeli nie zamierza się wprcrwadziÓ pomiar v'do
pamięci, to mozna wyłącryć wewnętrzny Datit Logger'

- Naciskać tak długo klawisz MODE, az w
rłyświetlacz-u poj awi się :

- WyłącryĆ Data Logger klawiszami A Y '

Wylączenie karty danych (tylko MIC 10 DL)'
Jgżet nie z,amierza się korą'5166 z karlry d0ny6fu, 1o

mrrzna ją rvyłącryc.
- Naciskac tak dtugo klar'visz MODE, az w

wyświetlaczu pojalvi się :

- Klawiszami A V rłryłącza się opcję karĘ'danyclt.

Infornnłcja:
Data Logger i kartę danych mozna uĄłvar: niezaleznie
od siebię i tyrn samym rr'yłącryÓ iylko jedną z Ńyclwu
opcji,
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7.1 Drulrowanie dnnYch

N.'IIC l0 DL umozliwia w połączeniu z drukarką
DIcoNIx lub drukarĘ konrparybilną z inteĘsem
szęregow}'m (np. EPSON Ęp FX) w)'drukowanie

zapamiętarrych danvclr nastawczych i danyclt

zmierzonych wraz z danymi statystvcznymi'

Istnieje mozliwoŚc wydrukr:wania albo rvszystkich 
.

szeregow pomiar rł', a więc całą zau'artośc pamięci

Data Logger'a wzgl. lcarly danych, lub pojedynczego

szęregu pomiarorv, Prą' ĘĄ1 mozna''vybrać rozmaitę

formaty prrrtokolu i kilka ję:ryk w.

Są potrzebne:
ł Drukarka z interĘsem szerego!\r),*rn RS 232

ł Kabel transmisji danych TGDL/PC do poc[lączenia

MIC 10 do drukarki

Przygotowanie drurkarhi

- Podłącą'Ć drukar'lcę poprzez interfe.is szeregow1'do
MIC IO.

Transmisja darr1'ch odbylła się r.v ponizszynr stałynt
formacie danych, na kt ry naleąv rÓwniez- nastatvic
podłączoną drulcarkę:

c PrędkośĆ przenclszenia 9600
o I1ość bitow stafiu 1

" I1ość bit w stopu 1

e Ilośc bitow irrfomacyjnych 8

o Parzystośc zadna
o Potrvięrdzenie oprogramowanin załączone

Inforrrracje w zakresie na stawienia paritnre:trÓr.v

przenoszenia są podane lv instrukcji obsługi drukarki.

Wydruk rvszystkich szereg w Xlomiaru

- Nacisną klarvisz FILE/MEM.
Pojawia się tvskazanie alcĘwnej Data Logger (dL_ |)

wzgl, prry rvłozrtnej karcie danych _ aktlrvnej kal1y

danłclr (nunręr liarty).
_ Jezeli Data Logger jest wyłączone (dL _ 0). to

załączyćją klatviszami dt V .

- Nacislcać tak długo lclarvisz MODE i następrrie

klawisz Y , aŻ zostanie rvyŚwietlone .,AII.F''
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- NłrcisnąĆ klawisz FILE/I\4ENI.

Na wyświetlaczu pojawia się następującl komunikati

- Nacisnąć ponownie klawisz FILEiIVIEM'
Są dnrkowan* *srystlcie dane Data Log5;er'a wzgl'

kaĘ danych.
Forrnat i język wydrulcrr są zalezne od wstępnego

rrastarvienia pi}-sma korrfiguracj i przyrząclu MIC (patrz

następne strony).

Wyrlłuk pojedynczego szer gu pomiar w

- Nacisnąc klawisz FIL,E/NIEIVI'

W rvyświetlaczu pojarvia się akqnłna Dnta Logger

(dt--1) wzgl.

- prTy włozonej karcie dan1'clr - akĘwna kartll danyclr
(nnmer kotty).
- Jezeli Data Logger jest u1'łączona (dL - 0), to

załączy ją klawiszami A V .

- l.{acisnry klawisz MODE.
W wyświetlacztt pojawia się numer ostatnieg<l

zapamiętanego szefegu pomiarÓw'
_ !V1órać klawiszan A v szeręg pomiar łv- .[<t ry tna

bvr! wydrukowary.
" t TacisnąĆ klawisz FILE/MEM.
Na wyświętlaczu po.iawia się następr.{ąry kornunikat:

" lrlacisnąc ponownie klawisz FILE/MIEM.
Są drukowane danę wybranego zapisu.

Format i język rłry,'druku są zależne oclwstępnego

nastawięnia pasma konliguracji przyrządu MIC 10.

Wybieranie języka protokolu

Ivlozna w1'brać język, w ktÓryrn ma zostaÓ

rvydrukowany protokoł:
a angielski (nastarvienie standardowe)

7":t Wydano: t16.10/95



c francuski
o niemiecki
e włoski
o hiszpanski

Nastawienie nalęf,y* przeprowadziĆ w paśmie
konfiguracii. Tok postępo'lvilnia patrz Rozdział 6.

W ybieran fi e formatu protoholu

h{ożna w-vbrac jędno z pięciu nastarvieti wstępnyclr dla

formah1 w ktotym będzie rrydrukorvany protokÓł'
Rozr znia się:
o-kornpletlry wydruk (dane nastar,vczę. dane

statystyczne' poj edynczę wartości zmierzo ne)
o skrÓconv wydruk (dane nastawczę, dane

statystyczne)
e lista (przy wydrulru całej parnięci: numer szeręgu

pomiar w wraz 7, wartością średnią)

Pojedyrrcze szeregi pomiar w mogą zostac
wydrukowane jako lista oraz z szeregami pomiar w w
kornpletnej lrrb skrocorrej formie. SzczegÓłowy opis
poszczeg lnyc}r formatÓrv wydruku podany jest na
następrrj ącyclr stronach.

Jrlastarvienie przeprowad:za się rv paśmie
korrfigtrracyjrrynr przyrządu MIC 10. Patrr, rÓwnięŹ

rozdzia,I B,,Konfigura{:j a" .

Standardowo jest nastarviona kornbinacja 3, to znaczy':

1-5 mozna
Pojedyncze szeregi
ootniar w

Wszystkie szeregi
tronriarw

I SkrÓcony wvdruk l,ista
) Skr{rcony wyclruk Skr conywydruk

!Ę{gg!w-pomlq'ow
3 KprypĘtnry@ l-,ista

4 Kompletnv lr,.ydruk Skrocony wydruk
jler9tils,mlg[ÓlY--

5 Kornpletnv lrvdnrk Kompletnl, wydrutr;

szeregu pomiarow
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otl"złrnany jest kornpletny wydruk, gdy są

wyclrukowane pojedyncze szeręgi pomiarÓw, orae lista.

gdy jest wydrukowana cała zawartość pamięci.
jeżeli są ządane inne kombinacje, to nalezy wybrać

odpowiednia cyfrę.

Kompletny w;ydruk cr.eregu Pomiar w

Kornpletny wy'druk zarviera następujące dane:

o NagłÓwek z wersją oprogramowania l\'ilC 10

c Data: pole do wpisu łlaty

o Nr przyrządu: numel'seryjn1'MIC 10

ą Zrodło danych: Data Logger (dl'_l) lub karta darryclr

(ltumer karty danych)

Szereg pomiar vr': numer zapamiętanego szeregu
pomiarorv
Dane nastawcze:
Liczba kalibracljna
Czas pomiaru
Dolny prog (alarrnowy)
Gorny prÓg (alannowy)
Nr sondy: numęr seryjny stosowne.j sondy

Nacisk pomiarony: nacisk porniarowy stosowanej
sondy

a I'iczba ll/artości zmierzon1,ch : ilośĆ wartości
zmierzonyclr w szeregu pomiarÓw

o Warto$c średnia: średnia arytmeĘ'czna potrriar w lr'
szeregu pomiar rv

I

o
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* WartośĆ minimalna: najnizsza pojedyncza wartośc

znuerzona
o Wartość maksymalna: najwyższa pojedyncza

wartośc zmierzona
o RozpiętoŚć: obszar pomięrlzy wartością mi'nimalną i

maks$alną (bezwzgtędna i względna)
o odchylenie standardowę: (odchyle'nie standardowę

bęzwzględne i względne)
e Grubość minimalna: minimalna grubośc materiału,

konieczna wielkość dla pomiar w'wolnych od

wptywu gęomętrii
e Pomiary:

Lista poiedyncąych wartości zmierzonych
Przy tyrn są oznaczane zejścia ponizej dolrry prog

alarmorvy przęZ,"-,, i przekroczenia g rnego progu

pomiarowego Przez,,*",
o Skasowane:

Skasowane z szeregu potniarÓw poiedynczę wartoŚc'i

ztnierzottę są oznaczonę przez,,B''; nie są one brane

pod urvagę w obliczeniaclr statys$cznyclt'

Iułformacja:
Informacj e dotyczące obl iczęnia rva rl.ości średniej.

rozpiętości i odchylenia starrdardowego oraz grubości

minimalnej są podarre w ustrppie 12.4 ,,Wskaz wki dla

analizy staĘstyczne'i'''

Ll.czbu varto$cl rmleraonych B
Hartośl srodnin lłl/t
l,lg rtośĆ m!'ntngtna {05
lłcrtość noaksymnlna lrŁtł
Boaplętosć 1$

4rS
0dęhylgni'o utEndardoue 

^1:t
Grubo ć m$.ntoolna 0,215

nrc J.0 (o1.03,00)

Dat,g I , c
@

Nr przyraqdu
Żr dlo dtnych
$zsrsg Bou{oe $

LL czbą kal i'Elracyjna
Caas pomlaru
łolny pt g
Gdrny pr SNr sondy
Nacl sk ponta rordy

Poml o ry
I

?
.J

o sko$oBcn&

500
DL- X

800 t

0
0

sYr"
łłYt
6rB
s0

ĘLŻ
b2ą

'ł0 
5

ltv
ltv
HV
Irv
t
l{v
Ę
Bts

HV
HV
HV
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Shr cony wydruk szeregu pomiar w
Skr cony wydnrk stanowi lvyciąg z wyelruku
konrptretnego:

$kr cooy uydrul tEllłsll ponlrr u

Skr cony rydruk oEonowl r{yclqg z uydruhu konplrrnugo:

lłIc l0 (0l.0!.o0)

Wydruh wszystldch szeregtiw pomiflr w ja[<,o lista

Wsąvstkie z:apamiętane szeregi pomiar w rv Data
Lr:gger lub na karcię danyclr są wydnftowne Z

następuj ącymi informacj a mi :

o Nagł wek z wersją oprcgramowarria MIC l0
n ilrodło dilnych
e lrTumer $zeregu pomiar w
o lloŚc pojedynczych wartości zmierzonyclt
e Wartośc średnia

* o - n E & { sB*&sG.h' q6dtlĘ Q aal ! sttGE* p

ł{IG 10 t0t -flt ' 00}llr przyrłgdu
Żr rtlo dauycb
$c'erog !onlur ł
Ll cabł kalibrocyjna
Czos połlLeru
Nr eondl
Nl r tsk poularorły

Licabt lartoścl anrlorronych
HrrNość 6rgdo!.t
l{crtość ulntnoluo
lła r tość urlte ymoIut
B0uplętość

0dchylonlc clondordore

s00
D[-l
F00r

0

0
61S

50

3
q14

d0s
4LĄ
l9

4.5
t0

4!

_t ł** E ag?EY! E -Btha E

f,r dło dtnyclr
lĘ';st'b ł{-Pr Ę

DL-[
ĄlĄ Hv
4$? HVłs& Hv
$sg Htf

F001
['002
s'003
F'00Ą

3l
s)
s)
,|ł )

HV
l{v
ilv
HV

ł'
lrv
$
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7.2 Transmisja danych za pomocą oprogremowania
rłżytkowego UltrnDoC

Z,a pomocą programu standardowego UltraD()C fir:nł
Krautkamer mozna zapamiętane szeregi pomiarow

przeslaÓ clo PC, tarn rcdagować i przetwarznć'

Ponadto tnożna Za pomocą tego programu obsługiwać

zdalnie NIIC 10 Przez PC'

Program jest ułozclrry dla kilku języttÓw

kc'nwęrsacyjnych, lvspieranych przez DoS i Windołvs

oraz posiada znontralizowiurą graficzną powierzclrnię

obsĘową oraz wewnęrzny edytor tekst w dla killiu
j ęaykÓw konwersacyjnych' Wszystkie dane ntogą ĘĆ
ptzet\łal7.&ne za pomocą dostępnych w handlu
program w tekstouych lub programow DTP'

W szczegołowej instrukcji obsfugi st1zawarte

wskazÓwki w zakresie bezpiecznego obchodzenia się :l

Ęvm programem.

Są potrzebne:
g IBM kornpatybilny PC z kartą graficznąEGA tub

VGA oraz co najmniej jecten interllejs szęregowy

e Systern operacyjny DOS od wersji 3.3 lttb system

operan'jny WINDOWS od wersji 3.0

Kabęl transmisyjny darryclr TGDL/PC dla połączenia

MIC 10 zPC.
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8" Dogląd i lłonrserwacja
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Dbałość cr przyrzącl
Cryścić ptzryrząd i jego osprzęt tylko suchą szmatką.

A uwaga:

Nie uzywać do czyszczenia wody!

L{IC 10 DL nie jest zabezpieczony przed wnikanient
wody i rvilgoci (szczelina dla karty).

Nie uzvwać rozpttszczalnikow !

CzęŚci Z trvorzyw' sztucznych mogą sta się przezto
kruche lub mogą zostać usz'kodzone.

Dbalość o nkumulatory

PrtjemnoŚc i zyw'otnośc akunrulatorÓw za\eŻąprzede

r,vszystkint od odpowiednie.i dbałości o nie. StosowaĆ

się zatem do poniższyclr wskazowęli'
\\I ponizszYclr przypadkach nalęzy alcumulatc'ry
naładować:
o przed pierwsąłn uruchomieniem przyrządu

o po slrładowaniu ptzęZ 3 ntiesiące lub dfuŻe.i

ł po czĘsĘ'm częŚciowym rclzładowaniu

lłtlowanie akumulator w

Akurnulatory NiMH i/lub NiCd mozna ładowac
przyruądem do srybkiego ładowania MIC 1090 (patrz

ustęp 2.3 ,,Za\ecany ospTzęt'')' Czas ładowania za
pomocą tego priryrządu rł'ynosi tylko l-2.5 godzin.

A Uwaga:

Naleźł' uzylvac tylko akunrulatory polecane przęz
firmę.
Przy nieprawidłowym postępolvtutiu z akumulatorami
o raz łttclowaczeln i stnieje niebezp ieczens lrvo eksplozj i'

Informac.!a:
Można rownież stosowaĆ dostępny r,v lrandlu prz-vrząd

do ładowarua. ZwztŻaÓ na to, aby dla stosowanego typtl

akumulatora b1'ł uzywany odpowiedni prz'6ząd d6

ładowania.

obchorlzenie się z bateriami allialiczno_
nnangnnowymi

Nieodpowiednię obchoclzenie się z bateriami moze
prowadzic do uszkodzenia przyrządu. Dlatego naleĄ
stosowac się do ponizszyclt wskaz: wek:
_ Stosorvać tylko baterie nieprzeciekające!

Wydano: 06.10/95 B-2



- Jeżeli przyrząd nie będzie uąvwany przęz dłrrzs:ry

czał;" ta wyjąĆ baterię zprzyrządtt|

Infrlrmacja:
Zuzyile tub usz.kodzonę baterie są odpa'dem specjalnpn
i muszą byĆ tl'tylizowane zgodnie z obor'viązując.vmi

przepisami!
Z rrwagi na ochronę Śrc'dowiska nafuralnego uĄrvac w

miarę mozliwości tylko akumulatoryl

Uwaga:
Nie probowac nigdy łaclować ba'tęrii A1]VIn

(niebezpieczet'rstwo ek sPlozl i )

8.2 Kongenwac.ia

MIC 10 nie uymaga w zasadzie żadnyclr zabiegow

konserwacyjnYch.

Ą urnugu*

Naprawy mogą byĆ przeprowadzane wy lącznie pl'zęZ

autolyzowane serwisy firmy Krautkramęr.
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9" Kontr'ola działania i usuwanie
usterelt
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9.l Kontrola działaniat

oprtył:zna lrontrola diimentu Vickerso a

od izasu do ceasu nalezy diamęnt Vickęrs'a sprawdzic

pocl rnikroskoPem.

Zw cić uwagę' czy lrie jest uszlcodzon-v_ piramidalny

kształt diunentu.

KoI rola dokładności pomiaru

Wszystkie sondy pomiarowę UCI są vYzofcowane na

wzorcaclr porÓwnawcrych twarclości. kt'Órę uzyskaĘ

certyfikat Insn'tutu ds. Badania Materiałow MPA
NRW dla odpowiedrriego nacisliu mięniczego (10N,

50N, 98N. Kazdy wzlrzęc porclwnawcry twardości

wykaruje ocłryviście odchyłki, kt re odchyłkę

wartości pomiarowej crclpowiedrriej sonclv pomiarrlwej

od rłartoŚci wzorca rÓrł'niez okteślają.

Pod właściwie okreŚlonymi waruŃarni jak przy

ponuarze w staĘłłie pomiarovw'm MIC ŻŻŻ ta
wzorcach porownawcrych twarclości finry
Krauftramęr Ze sprzężęnięm akustyczn1'm (cienki film

olejorvy wz g1. Ultraclżwiękowa pasta sprzęgając tt ZG
poirriędzv wzorcęm i podkładenr) jest dopttszczalna

odct'l:ll,a \łrynosząca * 3,6 % wartości średniej z pięciu

polniarow od wartości wzorca (przy rozpiętości
rvynoszącej maks. 5!/łw odniesieniu do wartości
Średniej).

Przy porniarach ręcz.nych mogą zaleznie od
manipulorvania sonclą występowac irrrlywidualne
oclchyłki oclwartości wzorca' Prry 10 pomiarach nie
powinna jeilnak wystąpić więcej niż jedna odchyłka
w}'llosząca 5% oct rvartości wzorca.

Nalezy zapaznaĆ się dokładnie z obsługą sondY i
crviczyć tak dfugo spos b ohchodzenill się z sondą
ptl,ez pomiary na wzorcach porownawczych ttvardoŚci,

az zostaną otrzymane stabilne wartości zmierzone.

Powtarzać od czasu do czasu te pomiary porÓwnawcze
i zanotowac zmięrzoną wartość średn'ią aby sprawdzic
dokładność pomiarową soncly.

Skokowa zrniana wskazuje na uszkodzony diarnent lub
de}lalibrac.ię sondy'

|)-'Ż Wydano: 06,10/95



9'2 Usuwanie blęd w

Po załączeniu MIC 10 przyrząd przeprowadza

autonnaĘczny test samoczynny systemu.

Fonadto podczas placy MIC 10 nadzoruje się rowniez

sarnoczynnie.
W razie uystąpienia błędorv systemo'Wych lub błędÓu'

lv obsłudze są wyślvietlane na wyświetlaczu przez

odpowiedni kod błędu (np.: E 2'0).

Informacja:
Jęzeli opisane sposoĘ usurł'ania błędow okazą się

nieskuteczne, to mozna ptzryrząd sprowadziĆ do jego

pozycji wvjściowej.
- WyłączyĆ przyrząd
_ lJtrzyrnaĆ w stanie naciśniętym jednocześnie klawise.e

A i v , or^Zzałączyć znowu przyrzi1d klawiszęm

MODE.

A urvarga:

Si1 kasowane wsrys'łkie dane nastawcze. Zapamiętanę

dane nie są kasowilne.

łi

Spos h usuwania

Uruchomic ponownie
przpąd'.IeŹeli błą<l

wystąpi zttowu, to

zawiadonric serrł'is'
Wymienic baterie rvzgl.
naładorvaĆ'ie.

Wervnętrzrry błąd w
EPROM

I-Truchomić ponorvnie
przynąd. Jeżeli błąrl
rvysĘli mowu, to

zawiadomić serwis,

Błąd tvykryty
podczas
autonrłĘcznego testu

Usterka w sondeie

Błąd pzy
manipulowarriu
sondąpodczas
pomiarti czas
kontaktrr dłrrższv niż

E 1.0

EllT--- Powtozyć pomiar.
7-,w aŻać rra prawidł owe

nranipulorvanie sorrĘ.

Powt rzyć ponriar.
Stosowac rv razie
potrzebY ilrrrą sondę'

Pouriar nie jest
moŻlirny do
oszacowania. Na
przykład, gdy sorrda

nie jest odpowiednia
dla mi')rzonego
rnateriału.

twyduno, 
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E 1.3 Sorr<la została przed

upływenr
oketilonego czasu

nonriaru odłączana

Powt rzvć pomiar'
Zvracać uwagę na

symbol rv wyświetlaczu
MIC 10

E 2.0 głąd poy cątanirr
karty danyclt

Wyjąc kartę danych r

włożyć ją porrowrrie.

Jeżeli błąd znowt
lvystąpi, to włozyĆ irurą

kartę danych.

E 3.0 IntaGlsnie rnajdrrje

się w gotowości

operacl,jnej

Sprawdzić, czv

drukarka litb PC st1

prawidłowo

MIC 10 rvydaje tekstorł'e komtlnil<aty błędu:

Kotl
blęclu

PrzyczYna Spos b usuwania

OFL/I;IFL

FULI,

OverfloW
Underflow
Prz,ekroczenie
zakesu przY
zrnianię skali
twardości.

Wybrac lnną sKale

twardości.

Nięwvstarczaiące Skasowac zawartośĆ
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Metoda pomianl Metoda UCl (Ultrasonic Contact
Impedance) z rliamentern Vickers

Nacisk
pomiarowy

Ręczne sondY pomiarorłe MIC 20l-A
(1oN), MiC 205-A (50N),
MIC 2010-4. (e8N)

Wgłębnik Diarrrent piramidaĘ rvedług Vickersa,
kąt szczvtowv l36o

Badarre materiały Materiały rrretaliczne, Jest rownieŻ
mozliwy pomiar na szklę i cerantice.
Skorilaktorł'al się z clzialaniern zbytu
fimrv lłautkr.tmer.

Tolerancje
porniaru

Maksymahrię 5% rozpiętości w
zakesie twardoŚci Vickersa od 200
FIV clo 900 HV
Maksynralnie * 3,60/o oclchyłka
pzrrciętnej rł'trrtoŚci liczbowej
twarclości względem wŻolca
porownawczego twardł:ści.
Te odchyłki si1okeŚian,l z
każdorazowo 5 pomiarÓw
pojr:rlyrrczych za pomocą stat'vwit
pomiarowego TVIIC 222.
Przv porniarach ręcalych są rnozliwie
większe odclrvłki.
Wahania wynikow pomiar w.
sporł'odowane drganialni płytki
wzorcowej lnozna zredukować przez
odpowiedrrie sprzęzenie. Podane błędy
odnoszą się do błędu całkowitego

{przyruąd pomiarorvy plus wzorzec
por wnarłczy twardoŚci),
()dnoŚnie tolerancj i ponianr patrz
rownieŻ ustep 9.I '

Zakres
porniarowy/
przeliczeuiowy

Vickers: 20-t740 YIY
R.ockwell Il: 41,0-105,0 HRB
Rockwell C: 20,3-68,0 Fm.C
Brinęll: 76.0-6 l 8^0 l-ts

WvtrzyrnałośÓ na
rozciąganie

Ż55,0-218(),0 N/mn2 (tylko przy
podłączoĘ sondzie pomiarorvej 98N)
Przeliczenie odbyvr'a się wg DIN
50150 lub ASTM rł 140.

Rozdzielczośc
rwświetlacza

],0 HV
I,O HB
1,0 N/nrnr?.
1,olo,5/0,1 HRB
1.0/0.5/0.1 HRC

Wyświet1acz 4-poz.vc5'j rra LCD (vyśwretla cz
ciekłoĘstaliczrry) z dołączalrrpn
oświetlęnięnr tła, nastawtry czas
trwania (5 do 60 sekrurd iub praca
c'iągła)

Zasilanie
napięcienr

Wvmiary

Iiaterie, 2 sztuki 1,5 V Mignon
Ilaterie: AlN4n (ok. l5 godzin pracy)
Akumuiatory: przy 20"C i
maksymalnie 500 pomiarach/tl godzin
I\ficd (ok. 15 godzin pracy) lub NiIvlII
(ok. 20 goclzin pracy)
Ok. 160 rlun x 70 nm x 45mn
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przvrządtt (szer'xwvs'xsłęb')
Waea Ok. 300 s (wraz z baterianri)
Dopuszczalna
temperahlre
robocza

PrzynąłJ: -15'c dr: +55oC

Przyrządz sondą: 0"C do +40oC

'llemperatura

składorvarria/
transoortu

Przyrząd'' -40oC do +70"C
Prryząd z sondą: -20oC do +60'C

Panrię danyclr Wewnę1rzna Data Logger: ok. 1800
pomiarow
Karta darrych: ok' 590 poruiarÓw
(zaieŻnie od liczby pomiarÓw na
szereg urmiar w)

lnterfejs RS 232 dwukiemnkowy dla drukarkj i
komputera

Wyclano: 06.10195 l0-3



1trl. Interfejs i urządilenia peryferyjne
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ll..t lruterliejs RS Ż3Ź

i\,{IC 10 jest rł'yposaZony rv clwukięruŃowy irrterfęis
H.S 232 (Lenro 0), poprzezkt, ry mouna wvmieniać
dane pomiędry ptz5,rządem i urządzeniarni
perylbryjnvmi jak drukarka nub PC (kornputer).
Ponadto poprzęZ Rs 232 jest rrrozliu'a obsłrrga zdalna
MIC 10 DL przez FC.

obłozenię: stykorv RS 232

CIbto*ontr
$Ęedry
ss a,lfi

obłozerri kć

Źfrq
{. *o}
bŁs/

le sn'Kolv
Nr
styku

Symbol
Nazn'a

Opis Specl'lL
Blektr.

I{ieru-
nek
svorrnłu

Tyrr
sygnnłu

I GND Masa Zasilani

2 +5V Zasilani
ę

rrapięcie
n1

+5 V,t,
5oio

Zariilani

3 TXD Interftjs
Szęreg$
trvy

,rTrftnB
mit"

Pozic.,rtr

HCN,lO
S

Wyjśr:ie

4 SER ON Roepoz
nanie
interfejs
u
podłącz
otle

Pozionr
HClvlO
s

Wejście Cyfrow
Y,
łk11łrłte
LOW

5 RXD inteĘn
szerego
vvy

,,Receiv
ę''

Pozir:ln
HCN,1()
S

Wejście

6 N.C
7 N.C
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Fornrat danych

Fią,cznatrans.misja darrych poprzez interfejs RS 232
prął'ządu MIC 10 odbrrva się ea ponocą ponizsz:ego

stałego fonnatu danycli:
n Pręalkośc preenoszen{a

" Lic:aba bitolł' startu
o Liceba bitorł' stopu
o Liceba bit rł'informacyjnych
o Par;rystoś
o Pofivięrdzenie

Pol'rzebne są do tego:

e Drukarka z szereg;owym interfejseru RS 23?.. na
przykłacl DICONIX (nr zarnow, 13 737)

o Kabel trarrsmisji dlanyclr T'GDL/PC do podlączenia
IyIIC 10 dlo druka*i

Są do dvspr:zycji roz'ne możliwości rvvboru.
I)alsze inforrnac_ie w Ęvtn zaliresie oraz odnośnrie
spr:rsobu postęporvania są podane w u:itępie 7.1

,,I)rukowanie danyclt".

xt.3 Wyrnilana dnnych z komputerł:m (FC)

Jęr_eli MIC: DL Zostłnnie podłączony ł1o PC, to mozna:
o Z PC zdalnie obsługiwac trlrzyrząd
o Przenosic zapamiętanę szeregi ponliarow do PC, tanl

redagować i przetwarzać (:la pomocą
l:}proglanxowania uzykorł'ego UltraDoC). Patrz
ror,vniez i"rstęp 7.2 ,,Przenoszenię danyclt Za pomocą
oprogranlowania uzykowego UllraDOC".

Potrzebne liA:
o PC z interfejsem standardowym R[i 232, na przykłarl'

IBM konlpatybilnł'PC
o Kabel trarrsrnisji danyclr T'GDLIPC do podłączenia

MIC 10 do PC,

9600
I

I

o'
a)

zadna
nię

Przesl rzegać abv paralnetry tra nsmiwi n e podłąc zrrnvch
arz'ądzen byĘ zgodnę Z polvyzszryrni nastawieniitmi'

Inł'ormacjn:
Podczas procesu transrni sj i danyclr j est deakryrł'cl\vane
atrtonratyczne rłyłączenie pr4łz:ądu.

1tr.2 Tlransrnisja danych do dnukarki

MIC 10 DL umozlir,via wydnrkowanie danych
nastarvczych i danych pomiarowych włąc;znie z danyrni
statystycznyrni.

il-3 \Ędano; 06'10/95



o E\l'elltualnie oprclgramorvanie uą{kowe tlltraDoC.

ohsługa zdnlna MIC 10 D1L

T'ransmisjił danyclr z PC odbywa się za ponocą kodÓtv

sterowania zdalnego. Te kody stanotvią rczkaz1
odnoszące się do poszczegÓlnyclr fuirkcji MIC] 10 DL'
T'e kody są z określłrną s5'ntr:tyką wprowadzane
plprzez klawiaturę podłączonego komputęra,

Informacja:
obsfuga zrlalna Moze być tchvnież przeprowadzona
przez uzylvanie oprogramorvania UltraDOC.

Uwagi ogrllne do rozkaz w sterownnia zdalnego

Wsą stlcie rozkarJ sterowania zdalnego są
tł'prowadzanę zna]<iem sterującym <ESC> i
fozpoczłnają się kodęm funlrryjnynr, składają,rym się z
2 litęr. Wszystkie rozkazy koriczą się znakiem <CR>.

Rozroznia się dwa rodzaje rozkaz w sterownia
zclalnego:
r Zap}tyrv;anie (cz,ytanie) wartości lub stanu funkcji

MIC 10'DL z strŃturą rozkaz w:

<ESC><CODE><CR>
o Wprowadzenie (ustarvienie) nowej wartr:ści lub

stanu dla odpowiedniej funkcji z struktura rozka:zu:
<E S C>< COD E> <P AITAMETR>< CR>

Kod furil<ryjny i paramętr mogą lecz nie musząbyc
oddzielone znakięm pufirym lub znakiem r wności,
Rowniez wewnątrz paratnetru mozna ustawić dorł'olną
iloŚĆ znakow pustych" na przykłarl pomięclzy wartoŚcią
liczborvą i jednostką ponriędzy znakiem liczĘ i claną
liczborvą lub dla układu danej liczbowej'

Frzyklnd:
<ESC>CA = - 2 000-<C]R.> (ustilwienie liczĘ
kalibracyjnej)
<ESC>'-HI = 580 HV<CR'> (ustarł'ięnie gÓrnego progu)

og lnie rozkazwłącznie z <ESC> i <cR)- nie trtozę
zawierać więcej niŻ 16 znak w.

Jezęli N{IC 10 t}L pracuje w trybie 
',echo''o 

to oddaje
on w obrębie sekwencji rozkaz rł'wszystkie znaki w
postaci niezmienionej. Wartości oddarvane są koriczone
przez <CR> i <'LF>. Znakwprowadzający toz]<az
<ESC> jest zwracany jako ,'*'', A znak kot'tczący ra:lkaz
<CR> jako znak pusty.

Wydano: 06,10i95 I 1-4



Pr'zy lvyłączon'/ill trybic pracy ..eclto'' odebrane znaki
nie sł1 wydawane.
Przy błędnym rozkazię zwrot z IvLIC 10 DL brznrit:

,,'l<clt><LF>.",

Przebieg czasowy na interfejsie
(Przyklad cz;rtania nlitualnej liczby
koordynacyjnej)
Tr}'b prary ,,echo'' załą<:zotty:

Frzegląd l*otlow do ohslugi zctalnej

ielustawianie stanu ietlenia
1owe

T t! aczonu.$y

ŁX rsc c A CR
TX 210 0 n CR I,F

Skale twardości ztvolnienie/blr:kowantt:
Data Logger aktyworł'anię/deaktywowa nie

.vvołanie stanu Data

Czvtanieiustrtwianie g.Órnei wartości

Wyrvołanięlustawienie dolne1'wart.
W1'rvolanie liczby zapamięĘwvanych szeregÓw
porniarÓw; wyprowadzenię zawartości

Sygnalizacja kontaktu sondy
załączenie/rł1łączenir: ; wpvołanie sta nu

Wyrtrawanie komunikat w błęclu
załą,:zenie/uyłączenie ; wy"wo lanie stanu

ia komunikat w blędu
W1'dawanie ;:mierzonych twardości
załączenle/rł"yłączenie ; Wywol anie stanu

nia rvartości liczbor,vei twardości
Wydawanie czasu pomiaru

ie/rł"vłaczenię: mrvollmie stanu

Kod Ouis
AV Try! rlsk uzanyy cqlania/u stawi ani e

CA Liczba kalibracvjna czytanie/ustawianie
CF Zakottę',zęnie zapisu danv ch
CM Wybieranie formatu wvdruku protokołu
CO I(onfi prrracia pr-artządu czytanie/ ustawianie
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OX Wydawanir: względnych przesunięĆ
c eę stotl ir,r' o ś c i zał ąc ze ni e/w.v-łąc z e ni ę ;

Wywolanie stanu rvskaźnikzt przesunięĆ
częstotlirvości

PN Wywołanie numeru seryinego sond\'
PT Wpłotanie naci sĘu mirerni cz-ęgo sqlĄ
RF Mierzenie częstotlilvości sondy
TiN Wywołanie numeru sęryinego MIC l0
TL C;rytanie/ustawianię czasu dla rvyłączenia

podświetlenia
'1rM C]zwanie/ustawianię czasu pomiaru
TP Crytanie/ustawianię czasu dla wyłączenia

przyrządu
IIN Wybieranię skali twardoŚci;

Wywołanię aktrraltrei skali tl'vardości

VE Wvwołanię wersii oprograrnowania MIC 10

Opis poszczeg lnych funlrcji

Poniz-ej podano opis porszczegolrrych ftinkcji
sterorł'ania zda lnego w kolejności alfabetycznej.

objaś rrienie za stosowanyclr znalrÓw

n'm Licztry dziesiętne
(xlrr} Znaki sterujące ASCII

<ESC>= 1B(Hex)-Escape
<CR> = 0 D (Hex) * Carriage Return
<LF> = 0A (Hex) - Line Feed

I .,1 Zawartośc klar'nry mozę, lecz nie musi być
podana
(alb) alubb

AV -- Tryb wskazywania cryanielustawianie
Syntaktyka: <ESr> t(0 I 1)l

Opis
Przełącryć porniędz"v rvskaznikami warl ł:ści
pojedynczej i lvskaźniklem wartości średniej łvzgl.
wywolać aktualny tryb Wskazania.

Prrykłady:
<ESC>AV<CII> Wywolanie trltu wskazania:
<OCR><LF> Wynik:Wskazanięwartości

pojedt'nczej

Wyclano: 06.10/95 ' 11-6



<ESC]>AV l <CR> Zttlączenie wskazania wartoŚci
średniej

CA _ Crytanie/ustawianię liczo-y kalibracyj nej
Syntakty'ka: <ESC>CA tt (+ I -)lnl<CR>
Opis
Ustarł'ienie liczby wzorcowair wzgl' w1wołanie
aktuainej wartości.
obowtązująq' zakres u,artości: -9999 do +9999.

Jeżeti zostanię znrięrriona liczba kalibracyjna to
przedtenr zostanie zŃoticzony aktualny szereg
pomiarÓw.

CF - zakonczenie zapisu danych
Syntaktyka: <ESC>CF<CR>
Opis:
Znlcoriczenie aktualnego zapisu darych.

CN{ _ Wybieranie filrmaftr rłydruku protokołrr
Syntaktyka: <IiSC>CM[n]<CR>
Opis:
sJ'bieranie formatu wydrukrr protokołu. Są możliwe
następuj ące nastawięnia:
l - protokoły pojedyncze: skr coneiCałkowiq,

w-r'druk: lista
2" protokoly poj edynczę : sk.r coneicałkowity

wydrul<.: skr cony
3= protokoły pojędyncze: pelne/całkrrwity

wydrul<.: lista
4= protokoły pojedyncze : skr conelcałkowity

wydruk: skrocony
5- protokoły pojedyncze: pełne/całko'wiĘ

wydruł': pełny

Przyklady:
<ESC.>CA sOOO<CR>

<ESC>CA -2000<cR>

<ESC>CA<C]ą>
-2000<cR>

UstawiĆ liczbę wzorcowan
na 50()0
Ustawić liczbę wzorcovyari
na -2{J00

Cą'ta'nie liczĘ wzorcowat'r :

Wynik: -2000

A Uwagar
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Przykład}':
<I]SC>CM<CR>

3.<CR>
<llsc>cM 5<cR>

1Ą|rvolanie formatu
lvydruku lrrotohotu
1Ąiyttik: 3

Nowy fonnat:5

Svntaktyka:

Opis:

{ESC>C0 [n]<CR>

Wywołani ę ataz blokowanię i zwoln'ienie r z nyclr
konfiguracji prryrządu'
Jako pararnetr jest wprowaclzona licz:ba kodolva n.
ktÓrą oblicza się lv następtijąry sposÓb:

n== c(Cal) + 2*c(tm) +4*c(Lo) + 8*c(Hi) +

16*c(Logger) + 32*c(Card) + 128*c(E 140)

W powyzs;rym oznaczają:

czas pomiaru moze ulec zmianie
dolny pr g alannowy nię moze byc
zmienirrny
dolny prog alarmow}'nlozę zostać
zmienircny
gÓrny prog alarmowy nie moze byc
zmienirrny
gorny prÓg alannowy mozę zostać
zmieniony

c(Logger)=O funkcja zapamiętyrł'ania danych
zablokowana

c(Logger)=l funkcjazapamietywaniadanych
zwolniona (tylko MIC l0 DL)

c(Card)=O Funkcja kafty danyclr zalokołvana
c(Carcl)=l fuŃcja. karty danyclr zrvolniona

(tylko MIC 10 DL)
c(E 140)=0 przeliczenie lvedług DIN 50 155

c(e 140)=1 przeliczęnie wedfug ASTM E 140

AĘ pr:rykładowo uczyrric zmierulą tyu(o liczbę
wzorcowan, zablokowac funkcję pamięci clanych {Data
Logger) i funkcję kaftJ'danyclt i rvybrać przeliczenie
według DIN 50t55, porvinno być:
N= 1+2*0+4*0+8*0+ I6*0+32*0+ 128*0= [

c(tm)= |

c(Lo)=0

c(Lo)= |

c(Hi)=0

c(Hi)= 1

c(Cal;=g

c(Cal;=1

c(tm)=0

Liczba \,vzr)rcowati nie moze ulec
zmianie
Liczba \,vzorcowan moze zostać
zmienionłr i
czas pomiaru nię lnoze ulec zlnianie

ł
Wydano: 06,1A195
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Ro/.kaz stero\łania zdalnego Co bez parametrórr c(N/mm?)= l skala N/mnr'? zwolniona
podaje aktualną konfi8ufację pflyrządu w wyż€j c(l|B)=o skala HB zablokowana
opisatrym kodowaniu. c(tts)=l skala HB z.wolniona

c(!lRc)=O skala HRC zablokorłana
Przykłady: c(HRc)=l skala HRC: rozdzielczość IIIRC
<EsC>co<cR> Wyu'ołanie akfualnego kodu cclRc)=2 skala HRC: rozdzielczość 0,5 HRC

konfiguracji cGIRc)=3 skala HRC: rozdzielczość 0'l t{Rc
63<CR><LF> Wynik:63 c(HRB)=0 skala HRB zablokowana
<Esc>co l<cR> Ustawić konflguację jak w C(HRB)=1 skala HRB: rozdzieiczość l HRB

poĘ'ŹŚ4,1n przykładzie c(Hp.B)=2 skala HRB: rozdzielczość 0,5 HRB
c(HRB)=3 skala HRB: rozdzielczośc 0'1 HRB

CU * Blokorvanie/zr,volnięnię skali twarri'ości i czy'anie ]:j::'i na przykład nlająbvÓ zwolnione tylko }+:V i
stanu. HIŁC z tozd'zielczośł:ią 0,l HRC. to tvtedy:

Svntalctyka: <ESC>CU [n]'<CR>
opis: 

- -_L'', It=0+4*0+16*lł-64*3+256*0=208

Blokowanię i zwalnianie skali nvardościl przy skalach
Roclnvella okneślenie rozdzielczości wskaznika' Rłekaz sterowania zdalnego UC bez paramel'r w

Jako parametr.iest podawana liczba kod'owa n' ktr5rą połlaje aktualnie obowiązuiącą liczbę kodową,

oblicza się w:następują(:y sposÓb: 
FnzykladJ'l

N= c(Nlmm') .| 4*c(H]3) +16*c(HV) + 64*c(t{RC) <ESC>CU"':CR> W)',wołanie aktualnie zwohriclnych
skal trn'ardości+256*.(HRB) 

,6<cR><LF> wSznik (Tytko HV)

W pcł,ivyzszym oznaczają: <ESC>CU 208<CR:' zwolnięnie r rł'niez skati }IRC

c(l.{/lnln2)=0 skala'Ń/mnr2 zablokowana (rozdzielczość 0,1 HRC)
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<ESC>DL<CR>
(',<cR><l,F>
<ESC>DI.. l<CR>

Wywołanie Data l-ogger:
Wynik: nie aktyrvna
AkĘwowa'ć Data Logger

D'L * Stan Data Logger
$lrntaktylia: <ESC>DL [(0 | 1)]<CR>

Opis:
AlrĘwowłtnie lub deaktywrrwanie Data Logtr5er wzgI.
r.viwołanie stanu Data Logger. Do us;tawieniir są dcl

dyspozycii tylko u,iłrtości 0 i 1, ptą,crytaniu stanu
ocldanię moze byc rowniez 2. (karta danyclr)'
ttł'zylrladl

Prą' vr.1'woĘ"waniu bez paramettu aktualrrie r.lybrany
jęz,yk u,vdrŃu protokołu jest oddawany \ł tym Salnym
kodowaniu.

Frzyhllrdy:
<E s C>'D G< CE';' wywoh,rłanie j ęzyka protokoł u :

1<CR> wynik: angielski
<ESC>.DG 0<CR.> rq'branie wydruku protokołu rł'

języku niemieckim

EC * Eclro załączenie/r,v"1,{ączenie

Syntaktvka: <ESC>EC [((] I l)l<CB]

Opis:
Zalączenie wzgl. wyłączenie trybu pracy,,echo'''

Przyhlndy:
<ES}'EC<CR> Tryb: r,vywołanie
l<CR>'<LF> Wynik: Tryb prary echo załączcrny
<ESC>EC O<CI{> Wyłączenie trybu pracy echo

HI - Czytanie/ustawianie g rnej wartości progowel
Syntaktyka: <ESC>FII

Wydano: 06,10/95

DG * W1ł:ieranie języka w1drukrr protokohl
$yntakĘlra: <ES}DG [nl]<CR>

Opis:
(f = niemiecki
I - angielski
t = francuski
3 - n'loski
4 * hiszpanski
5 * okreŚlony ptzęZuŹltkownika
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[(n[nr[)[(rIV I HRC IHRB IFIB lN/mm')] loN
loFF)l<cR> ;

Opis:
Ustarvienie gÓrnej wartości progowej w'zgl. cąvtanie'
aktualnego nastawienia. Jezeli nie jest podana żałlna
skala twardoŚci, to jest przyjrnorvana aktualna skala.
Przęz ustawienię na oFF jest deaktywolvany goflly
prÓg. slastęprrie ustarvięnię na oN akĘvn'je Zno\1|u

gÓrrry prÓg. WartoŚc progowa jest wtedy ną5121viona
jako ostatnia.

Przyklady:

<ESC,>HI 420 HV<CR> Gorn1'prÓg: 4:l0 HV
<ESC>FII<CR> Wyrł'crłanię stanu
420 I-IV<CR>":LF> Wynilc: 420 flv
<ESC>HI OFF'<CR> Gornl'prog nir: jest aklyvny

<ESC>HI<CR> Wytł'oływanie stanu:
0FF-(CR><LF'> Wynik: nie aklyłrny
<ESC>HI ON.<CR> Akt1'r'vowanie gÓrnego
progu

<ESC>HI<CR> Wywclłanie stanu:
420 HV<CR>'<LF> Wynilc: 420 HV

Uwa;ga:

Jężęli będzie nastatviany gÓrny prÓg, to przectrtem jest

koriczony aktualny szereg pomiar w.

IL * C zryta rr ięĄJstarł'ianię stanu podŚr,vietlenia

Syntaktl'ka: <HSC>ILI(O I 1).1

Opis:
W1'rvołani e w zgl. n a starvięni 13 stanu podświetl r;nia

tvyświetlac'ł.a (patrz r wrrięż kod TL).

Pn*zykład:
<ESC>[L<(]R> srvwołani ?,, CW poclświetlente jest

ahtywne:
0<CR><LF'> Wlrnik: nie jest aktywne
<ESC>IL I <CR> Zalączenie podświetlenia

I1.{ * Inicjorvanie
Syntaktyka: <ESC>IN<CR>
Opis:
Wprowadzenie polozenia ryj ściowego przyrządu.
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I''lłr rlaslępnych stronach jest podan1'przegląd w
;ł:alt resie nastar,vięti lvy'1 ściowych r,vsrystkich fu nkcj i
włą cznie z przrv naleznynri kodami.

KB - Obshrga klawiatury

Syntaktyka: <llSC>KB
[(01 I lExllr]MolDEl I uPlDolwNl lclFIlLE/MElvllloFlFl)l<cR>

]l{astałvienia wv i$ciowe
trtunlccia Nastan'ienie rvyj ściowe Kotl
T'rvb wskazywania wartoś poiedvncza AV0
$ikala trłar'dości HV LIN HV
L,iczba kalibracvina 0 CAO
Clzas polniaru 0s TMO
Dolny pr g
nlanrtowv

nieakty'tłlty LO OFF

G myprog
alamrowv

nieaktyłlly HI OFT'

lrodświEtlenie wyłączonę ILO
Wydawanie
rvartrrści ntrierzonei

rdeaktywrre oH0

Wydawłnie czasu
uomiaru

nieaktyw:ly oT0

Wydawanie
względrrej odcĘłki
ozęstotliwości

uieaktywrre ox0

Wvdawłnie alanrrrt nieaktwle oA0
\]Vvdawanie błedu nieaktwtę oE0
!Vydawanie
momentukontakfu

nieaktywne oc0

.lęzyk wydnrku
protokofu

angielski DGl

lŁodzaiwcltuktl 3 cM3

pt'otokohr

Aktynłle skale
twardości:
HV
I{RC
HRB
HB
Nimml

Załąc;zona
Rozdr:ielczość 0.l
Rozdz:ielczość 0,l
Zalął''łona
załacz:ona cLI L013

Aktyrvne funlccje:
CAI-
tm
Lo
Hi
Data l.,ogger
Ka a danych
Przeliczanie

Załąc'zona
Załączona
Załąc'zona
Załąc'zona
Załączona
Za|ączona
DIN 50 155 co (i3

Stała ceasorva dla
wyłączerria
poclświetlenia

10 sekund TL IO

Stała czasowa dla
wvł, offuzadu

180 sr:kund TP 180
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Opis:
Koct zdalrrego sterowania KB umozlir,via następtgące
ftinkc.ie:

o Blokowanie wzgl. zwolnienie obsługi
prryrz:ądu poprzez klawiaturę.

n Wytł,'rJłanie" czy obsługa klawiatury jest

zablokowana lub zwolniona, Prrł
zablokowaniu odpowi ędż btz,mi 0, ptzy
zwolnięniu oclpowiedz brzmi 1.

o Wyzrł'olenię fuŃcji klawiatun',
odporviednię oznaczerrie klawiszu nalezry wprotvadzic
jako parametr,
EXl.T
MONE
UP
DOWN
C klalvisz C
FILEA4EM klawisz FILE/MEM
OFF klawisz EXIT + klarvisz MODE
Prz"v rvszystkic h oznacz eniac h klawi sry wystarczttj ą
dwie pierwsze litery,

Prz"vklady:
<ESC>KB<CIIŁ> Wywołanie. cZY klawiatura jest

zablc'kor,vana
l<CIł:><LF> odpołviedz: klawiatura odblokowana

<ESC>KB O<CR>
<ESC>KB MODE

zablokować: klawialrrrę
N acisnąć kiawisz IVIODE

Informacja:
Po wyłączeniu przy'rządu zostą|e zasadniczo
oclblokowarra obsługa klawiatury.

L0 - Czy'tarriei ustawienie rlolnej wartości progowe.i

Synmkryka: <ESC>'I-O

[(n[, ml [fi \łHRC|H"RB|HBIN/NIMz)]ONloFF)] <CR>

Opis:
Usuwieni* dolnej rvartości p:rogowej wzgl' cąĄanie
nastarvienin. Jezęli nie została podana Żadna skala
trvardości,to jest prryjmowana aktualna skala. Ptzez
ustawienie na OFF
jest deaktywowany dolny prog. Następnie ustawienie
rur oN akĘwuje Znowu dolrr.v prog. Wartość progolva
jest potem r.vartością nastawioną jako ostatnia,

Preykłady:
<ESC>LO 380 HV<CR> donny prog: 380HV

klawisz EXIT
klawisz MODE
klawisz A
klawisz Y
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<Esc>Lo<cR> rł}wolanie stanu Przyklady:

- 380Hv<cR><LF> lvynik: 380 IIV <EsC>}/R<cR> wpolanie licĄ
<Esc>LO OFF<CR> dolny próg niealclrvny zapamiętanych szeregów
<ESc>Lo<cR> \ł}'] olarrie stanu: pomiarołych
OFF<CR><LF> rłrynik nieakqrłu1' 3<CR><LF> rłTnik:3

- <Esc>Lo oN<cR> aktywować znovu dolny <ESC>MR 3<cR> wywołać szer€g pomiarów
pńg nr 3

<ESC>LO<CR> wynik:380Iry

A llwaga:
NIF * czytanie rrktualnej częstotlir,vości

Syntaktyka: <ESC>NF<CR>
Jezęli zostimie nastawiony dolny prc}g, to przedtem jest
krl czony l*tualny szereg pomiar rł. Opis:

Czytarri e tnonrętrtalnie rvystępuj ącej częstcrtliwośc i
sondy.

Prz.vkład:
<ESC>'NF<CR>' Czytailie częstotliwości
'77 531 ł+ŁU-<CR><LF> Wynik:'77 531.4 Hz

IVIR _ Dostęp do Data Logger

$yntakĘ'l,ra: .(ESC>I\4IL[n]<CR>

Jężeli jłrko pararnętr zostanie podany obowiązujący
trumef szeregu pomiarÓw, to MIC l0 DL w1'claje

zawartoŚĆ szeregu pomiar rv w wybranym r,vydruku oC - S.ygnalizacja kontaktu sondy
protokoh' Przy wywołaniubez paralnetru jest Syntalety[a: <ESC>oCt(0|1i]<CR>
Zwracana liczba zapamiętanych szereg w pomiarow.
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Ollis:
Sygnalizacja kontaktu sondy o załączenir.r/ wyłączenirr
ptzęz MIc I0 poprzęZ szęregowy interfe.is wzg|.

rłyświetleniu stanu sygnalizacji kontak1u. Jezeli ta
fuŃcja jest tilrlywna, to kontakl sondy podczas
portdaru j est podaw arly przęz na stępuj ącl1 informacj ę :

Wydawanie komuni}catow blędu popr;Zez intertej s

szeregowycbzałączt:nieirvyłączenielł'zg1.
rvyświetlerrię aktua lnego sta tu wyj ścia konrun ikatÓrv

błędu. Gd1'ta funkc.ia jest akffina, t0 sygnaliz:acia
błędu prryreądu jest rowniez wydarvana poprzez
intrlrfejs .qzęregolvY, na prą kład:

E. t,l<CR><LF>

Pr'zykłady:

C<(]R><LF>

Fnzyklatly;
<ESiC'>oC<CFŁ>

0<[]Ił><LF>
<ESiC>OC l<:CR>

Zapytanie, cz)' sygnaliz:acja
kontalctu jest akĘwna:
Wynilr:nieaĘ'wna
AĘ'rvorvac sy gnal i zacj ę
kontaktu

<b)sc>oE.<cR>

O<CR><LF>
<]JSC>OE l<CR>

Zapytanie, czy jest
zalączone vrry'jście

kotnuniltatclrv błędu
Wynik: nie jest załączone
Akty_rvowac wyjŚcie
komunikattlw blędu

trnfbrrnacj*:
ostafite nastźiwienie zostaje zachowane'oo uryłączeniu
przyrządu.

oE * Wydawalrie komturikatÓr,v błędu

Syntakwka: <ESC>OE[(011)]<CR>

Opis:

Inf'ormac.in:
0statnie nastawięnie zostaje zaclrowane r wniez po

u-v:lączeniu przyrządlu.

oH _ Wyjście zmierzonych twardoŚci

Syntaktyka: <ESC>OHI(ol1)l<CR>
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Qpis: Opis:
Zalączunie/łylączenie Ęścia zmierzonych Wańości. Zalącżenie/wylączenie łyjścia czasu porniaru prą
rvzgl' ,rł_vśrvietleńe aktualnego stanu wfiścia wartości pomiarze z ręki (tm=0) wzgl. w1'świetlenie aktualnego
liczbowej twatdorści. Gdy ta funkcja jest aktFvna, to ' stanu czasu pomiaru. Gdy ta funkcja jest aktywna' to z
pojawiają się rvyniki pomiarów w ł1'branej skali każdym pomiarcmjest wydawany czas pomiaru, na

twaldości' na prł'kład: przykład:

40.5HRC<CR><LF > 405HV o.9S<CR><LF>
40.7HRC<CR><LF> 398HV l.2S<CR><LF>

(8dy jest równi€ż zalączone \q'jście lrartości
Przyktady: zmięrzonej).
<Esc>oH<cR> zawIullię, czy w:łście

wańości liczboĘYch Przykłady:
twardości jest załączone <Es}oT<cR>-zapytanie, czy jest załączone ł-ljścle

o<CR><LF> Wynik: nie jest załągzone ' czasu pomiaru:
<.EsC>oH l<cR> Załączyć wyjście wartości O<CR><LF> wynik; nie jest załączo[e

liczbowych twardości <Esc>oT l<CR> Załączyć rłyjście czasu pomiafu

Informacja: - Informacjal
ostatnie Iustawienie Zostaje zachowane tór^.nież po ostatnie nastawienie mstaje Zachowane lówniez po
łyłączeniu przyrądu. }lyłączeniu prą,rządu.

OT - Wyjście czasu pomiaru oX .- Wyjście wzglę.dnr'ch pŹ€suni* częstotliwości

Syntaktyka: <ESIOT[(0|I)]<CR> Syntaktyka: <ESC>OX[(011)]<CR>
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Opis:
Zali|ęzenielwyl ąc ze ni e wyj ś c ia l'r' z ględ.nr ch prze sunięć

częstotliwości wzgl, w1''świetlenie aktualnego stanu

wskaźnika przr:sunięć częstotlilr'ości. Gdy ta funkcja
jest aktywna, to z kaŻdą zmieruonąwartością jest

rłyśrvietlarre weględne 1lrzesunięcie częstotliwości, na
prryklad:

0.021'1612<CI{><LF>
0.02"l'7&Ą<CI{><LF>

Prz,yklady:

RF _ Pomiar aktualnej częstotliwoścr

Syntaktyka:

Opis:
Pomiar aktualnęj cz()stotliwcrŚci sonc$'

Preykład:
<ĘSC>RF<CR> Porniar częstotliwości sondv
1 53I9.7W'<CR><[,F> Wynik:'l 53 19.'7 Hz

SN - Numęr seryjny MIC 10

Syntaktyka : <ESC>SN<CR>

Opis:
Czytanie numeru seryj nego plrzyrządir'

Przykład:

<ESC>RF<CR>

<ESL'>OX<CR>

O<CR><LF>
<ESC>OX l<(lR>

Za.pyanie, cz5' wyjŚcie
względnego przesunięcia
częstotliwości jest aktvwne
Wynih: nie jest akfvwrie
Załącqć wyjście
względnego przesunięcia
częstotlir,vości.

<ESN>SN<CR>
5tł0<CR><LF>

Czytanie numeru serS,jnego
Wynik: 580

lnf'onrnacja:
ostatrrie nastawienie zostaje zachowane 'rÓwniez po

wyłą;zeniu przyrządu.
T[, _ Cz-ytamelzmierrianie czasu tnvania podświetlenia
syntakryka: <ESC>TLl(nlON)lcCR>
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Fnzykladl
<llsc>Tl'<cR>

I OS<CR>.(LF>
<I]SC>TL 2O<CR>

Wywołanie czasu
wyłączenia podświetlenia
\Ąlynik: 10 s
PrrdwyŹszyć czas
rvyłączenia na 20 s.

Opis:
C:rytanie lrrb zmienianie czasu, po ktorym nn byc
rłyłączone podświetlente przyrządu, gdy nie llył on
obsługiwany, Mozl'iwe do nilstawienia są człtsy
pomiędzy .5 s i 60 s, Jeżeli jako parametr zostanie
uprowadzone oN, to podśrł,ietlenie pozostaje:' o ile jest
ono aktywowane" stale załączone'

Ustawienie czasu porniaru w sękundaclr rvzgl.
w5'rłołanie aktla lnego nastawienia.
obowiązująry zakres rva.rtości: 0 do 99'

Przykłady:
TM s<CR> Ustawięnie czasu pomiatu na 5 sekund
TM<CR> Czytanie czasu pomianr
SS<CR><LF> Wynili; 5 sekund

A uwaga:
W razie zmiany czasu pomiam jest przed{em ko czony
aktualny szereg pomiarr5w.

TP - Clfianielzmienianie czasu clla wyłączenia
przp'ządu

Syntaklyka: <ESC>TP[(nlON)l<CR>

Opis:
Czytanie lub zmienianię czasu, po ktorym ma zostać
wyłączony przyrząd. gd1'nie był on obsługiwany.
Mozlirve do nastawienia są czasy pomiędzry 30 s i

fuformacja:
Załączonepodświe.tleniezwiększa'iluaczniez,uĘcie
prądu i slcraca tym samym trwałośc uzykouąbaterii'

TIVI - Crytanielustawianie czasu pomiaru

Svntaktlia:

Opis:

<ESC>TM[n]<CR>

$'
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600s' Jeżeltjako parametr zostanie wprowadzonę oN.
to pr:łyrząd pozostaję stale zalączony. VE * Wers.ja oprogramowani.a

Przryktad: Syntaktyka: "(ESC>VE<CR>
<ESC>TP<CR> Wywołanię czasu wyłączerria:
1B0<CR><LF')' Wynilc: lB0 sękund Opis:
<ESC>TP 300<CR> Podw"vżsryć czas na 300 s'$kund Cr,fianie numelu ll,łlrsji oprogramorvania.

LIN * W1tleranie skali trvardości

Svntaktvka:
<ESC>UNI0-TVEIRC IHRBIHB lN/IvIM 2)] <CR>

Opis:
W1'bieranię skali t\Ą'ardości wzgl. wyświetlenie
aktualnej skali.

Przykłady:
<ESC>[IN<CR> Wyrłołanie aktualnej skali twardości
<HRC><CR><LF> Wynik: fm.C
. A ]>UN H\i<CR> Ustawięnię skali l{V
/J} [Jryągą;

W razie zmiany skali twardości jest przedtem
koticzony szeręg pomiar w.

Prz:ykład:
<ESC>VE"(CR> Czytanie numenr r,versji

oprogramowanla
1.1<CR><l,F> Wvnik: 1.1
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12. Załączraiik
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12.1 Metodr UcI Istniejąj€szcze dwie dalsz€ zalety:
13. Pomiar odĘva się pod obciążeniem (Zadne

W niniejszym usęie są podane istotne informacje o oddział)wanie na pomiar przez elastyczne
metodzie badania trł'ardości prryrządem MIC l0' sprężyno$.anię).

14. Podstawą do pomiaru twardo$;i jest
W odróżnieniu od trad}'cyjnych przyrządów do powierzchuia wgniotu' a nie dfugośc
mierz€nia twardości vickefsa z mał}m naciskiem prŻekątnych w8tliofu.
mierńczyrn, MIC l0 nie ocenia odcisku Vickersa za Dzięki temu na pomiar wpły a mniej chlopowatość
pomocą mikroskopu, lecz dtogą elektroniczną za| powiezchni;jest również nnożlivy porniar
pomocą mętody UcI. oksydoł1ch powierzchni.

stanowi to Zaletę w stosunku do oceny optycznej' Rórłńeż przy m€todzie UCl wailość mierŻoM jest
ponielvaż także pfzy nrałych naciskach miernicąch zależna od modułu splężystości wzdfużnej
jest zapewniona wysoka powurzalność rryników'

12.2 Przeliczłnie wartoóci liczbowph twardości
Diement Viokersa jest umieszczony na $'ierzcholku
okTąglego plęla metalowego. T€n plęt metalowyjęst w Pueliczanie waności liczborłych twardości na inne
swojęj częstotliwości rezonansowej rłynoszącej ok. 78 sk'rle twardofui jest możliwe tylko pod pewnymi
kHz wzbudzany w drgania podtużne. oglaniczeniami. Dlatego podano poniżej istotne

inlbmacje. które należry uwzględnić przy przeliczaniu.
Gdy dojdzie do kontaklu diamenfu vickęna z
mierzonym rnateriałem zmienia się częstotliwość wartości liczbowe twardości. miefzone ńżnymi
rczonansowa. Jest to zateżne od wielkości powierzchni metodami, nie mogą być prznliczane ptry
wgniotu diamentu vickersa, co znacznie upraszcza i zastosowaniu ogólnie obowiązujących międąv nimi
przyspiesza przebieg badania' zależności (patrz DIN 50 l50 wzgl. ASTM E 140).
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Z.iectrle i stfony za|eĘ to od tego' ze :łachowanie się
tl.lilterialu przy wgniocie jest okręślone przez jego
ztleznoŚć: napręzenia kształtu' Z drugiej strony
problem leĘ w tyttt , że w zaileŻności od zastosowanej '

nretody pomiaru trr'ardości kształt orilz materiał
wgłębnika. wielkośc gniotrr 'i tym satnym mierzona
stefa są ocłmienne.
Dlatego z\l/raciuny itwagę na to, ze eależnię od
rnateriału. stanu obrobki i jakości powierzchni
przeliczatlie wartości liczbowych twardości zarÓwno
rniędry sobąjak r wniez na wartoŚci wytrzymałości nir
razciryanie moze oikazać niędokładrre łvzgl.
niedopuszczalne.

Przeliczenia mogą być przeprowadzane tylko gdy:
e Nię mozna zastosować nakazanej rnetody pomiaru,

np. brak odpowiedniego przyrządtl pomiarowego.
o Nie jest mozliwe pobranie wymaganych probek dala

nakazanej metod,v pomiaru.

lĄiłaściwości przeliczenia w MIC 10

P rzęLtczurie wartości liczbowych twardości

na inne skale. kt re mozna ry'bierać naprzytządzie,
odb-w'a się w-vbiorczo rł'edług DIN 50 l50 lub AS]M
E 140. obowiązują wsą'stkie ogr:aniczenia przeliczenia
podane w tych normach.

SzczegÓlna ostrozność jest za\eęana pr;ł sltosowan'iu
skali Brinęlla, W zadnyttr razię tlię wolno przyrząlem
MIC l0 nrierzyć takich nrateriało'w, ktore wykazqją
bardzo ,JuŻąsttrłkturę (n1r. zeliwo szare). lVłaśnie dla
takięh rnateriałÓw jest jerlnak żą anebadanie wedł'ug
Brinella.

12.3 obr bka rłrateriału badanego

Aby otrzyrnać pewne i powtarznlrre wyniki pomiarÓw,
nalezy przestrzegac niękt re inftlrmacje dotyczące
jakoŚci i obrobki badanego materiału. Prosimy zirl-em

postępowaĆ zgodnie z ponizszYmi wskaz wkami.

.tralrość powierzchni

Powierzchnia musi być czysta, tvcllna od oleju, smaru i
pvtu,
W porÓwnaniu z głębokością wnikania diamentu
Vickersa (około 14 do 2000 mikrometr w) wysokośc
nier wności porvierzchni materiafu musi być mała.
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Ztlleca się uysokośc nięrÓwności ok. 3096 głębokości Im{brmacjł.:
rvnikania.
- Przeszlifowac powierzchnie chropor,vate, np.

Według Dtl{ 50 133 (porniar twardości lvedług
Vickersa) odległośc środk rr' dwoch sąsiędniclt

szlifierką akuntulatotovYą MIC l060 (patrz rozdz:'iał odcisk w rv odniesieniu do średniej długości
2.3) przekątnej odcisku powinna wynosić:

- przy stali, miedzi i stopach miedzi co najmniej 3-
krłrtność,
- przy nretałaclr lękkiclr, ołowiu, cynie i ich stopaclr co
rra.jmniej 6 -kritnoŚc.Fomiary na rmałych elrlmentach

Szceegolnie rv przypadlcu element w o ntasie poniżej JEżeli drva siąsiednię odciski r znią się wielkości, to do
0,3 kg o grubości mnie.iszej niż l5mm mogą wystpic otlliczenia cldstępu nrinimalnego nale;ry pfą1ąĆ średnir1

wyraźne odclryłki zmierzonych wartości, gdy badany przekątną rviększegcl odcislm'
materiał jest rł'zbudzaltv do drga lezonłłnsorłYch
Dlatego tez nalery takię materiaĘ'badane zamocować
na solidnym podłozu. np. za pCImocą lepkiej pasĘ,.

Dofyc;ry to tallze wzorcÓw por r,vnawcąvr;h twardości.

Cienkie blachy muszą posiadac grubośc rÓwną 10-cio
krotnęj głębokclści rvnikania dia,mentu Vickersa (patrz
tabele na następnej stronie).

Dfugość przekątnej i głębokości lr,tilkania dlo niekt ryclr twardości
Vickęrsa prąv nacisku miarriczym rłYr]9!3ącysl!J-_-

']{'rvardość

Vickersa

- (Ę},)- *
250

F=TON

Przeltątna d
(pm)

-*86 
-

Ółęuot<ośe t
(pm)

12-

Ir{irr grubość
r:laleriafu (pm)

r20
500 (i1 9 90

750 50 "I 70

1000 Ą3 6 60
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Dhlgo 11 przekątrrej i głębokości wnikania dla niekloryolr twarclości
Viclcersa pru} nacisku nrięnriczYnr rł1'noszącym 50 N

Twal'dosć
\,'ickelsa

(H\)

F=50N
Prłekątna d

(pm)
Głęboltośc t

(pnD
Nitin gnrbość

nrłteriahr (pn)

250 193 28 Ż80

500 136 l9 190

750 111 l6 160

r000 99 13 130

t 2.4 Infol"macje rlotyczące oceny statystycznej

MIC l0 umozliwia wydnrl<owanie rv protokole
następujątYch danvch statystycznych:
e Wartość makqyrnalna

o Wartość nrinImalna
o Wart'ość śred-nia (iest rownież wyświetlana)

' Rozpiętość bęzwzględna i r,vzględna
o odclrylenie standardclwę bezrł'zględne i wzglęclne
c MinjLmalna grubośĆ nrateriału

SposÓb uydnrkowania t'ych informacji jest opisanv łv
razdztale T,,Drukowanie danyclt".

Wartość średnia moze być podczas pontiirru stale
uyśrvietlana oraz wywoływana po zako czeniu
Szęregu pomiafow.

Kazdv pomiar iest obarczony pęlvną niedoskonałością'
Prry tyn rrchyby ponriarÓr,v skłaclają się z
następujących błęd w pojedynczvch:
o Zasadniczej niedokłaclności pomiarowej stosorvanej

metody poil aru
o Jednorodności mierzonego materiafu
c Posługiwania się sondami porLiarowyttti
o prą'gotowania mierzclnego materiału (rrbrobka

powierzchniowa wzg1^ obr bka cieplna)
o rłpl}'w w zewnętrznych (zaniec ryszczenią r,vilgoc,

temperatura)

Dfugość przekątnej i glębokości iłnikania rlla niektÓryclt twardości
Yickersa przv nacisku nrienriczvm rł\'noszącwr 98 N

Trvar'dość
Vickersa

(HV)

F:9fiN
Przekątna d

(pn)
Głębol:ość t

(pn)
Ivtin glubośc

nrirteriałrr (pnr)

250 272 39 390
500 193 ĄÓŁa Ż80

150 r5'7 11 Ż2a
1000 136 l9 190
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ocena statystyczna jest Środkiem potnoclriczym dla gdzie
lepsze.j oceny pomiar u'i dla podjęcia deryzji o x =,pomiar pojedyncł
jakości badanego materiału. n = iloŚĆ pomiarÓrv
N ajbardziej miarodajnym j est oclchyleril e standa(lowe,
WyaŻ,a ono niłjpewnie.ijakość szeręgu porniarorv. Względna rozpiętor{ć

Wartośc Śrędnia szerogu pomiar w jest tym Wz:ględna rozpiętośc (SPW) oblicza się w rrastępujący
dokłactniejsza. inr więcej zostanie przepfowadzonych spr:s b:
pomiar w pojedynczvęh. Duzo pomiar rv

pojed1'nczych oznacza .iednak jednoczęśllie, ze więcej
pomiarow moze przejść ,,obok'' (wartości nieĘporve). SP'W (Yo)= (Wartość maks _ Wartor;c min) 'h 100
Ztegrł porvodu r znica między lvaftośc"ią mininralną i
wartością makrymalną nie moze stanowiĆ niezawodnej
miary do ocen5,szeregu pomiarÓw z więcej ruŻ l?'
punktami pomiarowymi,

Obliczenie danych stntystycznych

Włrrtość średnia
WartoŚć średnia (IWT) jest obliczana arytmetycznie:

(x
MIT.=

WartoŚć średtria

slzględne odchylcllie standardorve

Weględne odchylenię standardowę oblicza się w
następujący sposÓb:

S
STD = * 100

MIT

Gdzie S = odchylęnię standardowe (p-rzeciętn1,'błąd
pomiaru po.iedynczego)
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S oblicza się w rrastępujący sposob:

S ,= ''/(xr -MIT)2+(X2-MIT)t+. . . +(xn-Ml'r)2

Gdyby jednak zcrstaĘ strt'ierdzorue błędy rv działarriu
przyrządu, to nalezy zau'iadomić kompetentny sęnvis
Krautkramer lub senvis Krautkra.tner -Branson.
podając przy Ęnr stwierdzone błędy i ich opis.

Przechowywac oryginalne opakowanie w1'syłkowę dla
ewentualnyclr napraw, kt rę rrie nrogą byĆ
przeprowadzonę w zakładzie uĘrłkownika przyrządu.

Jezeli vrystąpią problem1' związarte z uturhomieniem,
uzytkowaniem, eksploatacją i speryfikacjami MIC] 10,

firmy Krautkratner lub bezpoŚrednio do firmy
Krautkramer.

(n-1)

Minimalrrt grubość materialu

Min nalnie wymaganą grubość materiafu (l0-kotna to nale:ły zwr cić śę do lokalnego przedstawicięlstwa
glębokośĆ wnikania) obliczana jest rł' rrastęp4jący
spos b:

d[rrun;=g,62'tł..is*miemiczy[N]ĄVartośćśredniaETV] Uwłgu
Nie tłumaczono skorowidza oraz rłykazu części

12.6 serwis zamiennych, ponieważ skorowidz jest w układzie

PrzyrątMl! 10 jestpłotlukowanyprzyzastosowaniu mirjł"m*r"xx,rullLr,:"i'"^i'*'
\łysokowartościo!łych kompcnent rv łedług
najnowocześniejszych metod. staranne kontrole.- międzyopęraqłneisystemzabezpieczeniajakości
według normy ISo 900l zape$niają optymalnajakość

- 
wykonawczą prryrządu.

a
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