دفترچه راهنما

شرکت کوپا پژوهش

با تشکر از انتخاب دستگاه سختی سنج پرتابل کوپا،
حضور شما را در جمع خانواده کوپا خوش آمد گفته و امیدواریم
که این دستگاه بتواند ،به بهترین شکل ممکن آزمونهای
سختیسنجی شما را پاسخگو باشد.
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توصیه های ایمنی
لطفا پیش از استفاده از دستگاه جهت کاربرد بهتر،و حفاظت از
دستگاه در برابر صدمات احتمالی موارد ذکر شده را به دقت
مطالعه نمایید

اخطار
◄

از سقوط دستگاه برروی سطوح سخت جلوگیری نمایید.

◄

دستگاه را در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار ندهید.

◄

از ریختن مایعات روی دستگاه خودداری نمایید.

◄

دستگاه را در محیط پر گرد و غبار قرار ندهید.و دستگاه را به صورت دورهای
سرویس نمایید.

◄

از دستگاه در دمای بالاتر از  60و پایینتر از  -5درجه سانتیگراد استفاده نکنید.

◄

دستگاه را در معرض بخارهای اسیدی قرار ندهید.

◄

جهت سرویس پرتابگر ،از الکل یا بنزین تمیز و یا اسپری خشک(اسپری مخصوص
شستشوی دستگاههای الکترونیک) استفاده کنید و از به کاربردن تینر و آب یا سایر
مواد شستشو دهنده اجتناب نمایید(.جهت سرویس پرتابگر به بخش راهنمای
سرویس پرتابگر T1مراجعه نمایید).

◄

حداکثر سختی مورد آزمایش نباید از  1000 HVبیشتر باشد،در غیر این صورت
امکان آسیب دیدن پرتابه وجود دارد.

◄

در سختی سنجی قطعات با سختی بالاتر از ( 55 HRCخیلی سخت) از  T2استفاده
نکنید.
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◄

تا حد امکان از بازکردن بدنه پرتابگر خودداری نمایید.

◄

از اتصال مستقیم دستگاه به کامپیوتر جدﴽخودداری نمایید.

◄

در صورت بروز هر نوع اشکالی به بخش رفع مشکالات احتمالی در همین کتابچه
مراجعه فرمایید.

◄

توجه نمایید در هنگام کار با دستگاه ،هرگز پرتابگر را از قسمت کابل آن بلند نکنید
و از کشیده شدن کابل پرتابگر جدا اجتناب نمایید.

◄

پس از دریافت دستگاه و پیش از اولین استفاده دستگاه را به مدت  14ساعت شارژ
نمایید.

هشدار
◄ در صورت نیاز به تعویض باتری ،به مقادیر ولتاژ و جریان درج شده روی پکیج باتری
دقت نمایید ،باتری جدید باید دارای مشخصات فنی مطابق با باتری قدیمی باشد.
جهت اطلاع از مشخصات فنی باتری به بخش راهنمای شارژ و نگهداری باتری و
شارژر مراجعه نمایید(جهت تعویض باتری به بخش راهنمای تعویض باتری مراجعه
نمایید).
◄ در صورت نیاز به تعویض شارژر به مقادیر ولتاژ و جریان وسایز جک آداپتور دقت
نمایید شارژر جدید باید دارای مشخصات فنی مطابق با شارژر قدیمی باشد(.جهت
اطلاع از مشخصات فنی شارژر به بخش راهنمای شارژ ونگهداری باتری و شارژر
مراجعه نمایید
◄ در صورت معیوب شدن شارژر هرگز نسبت به تعمیر آن اقدام ننمایید،زیرا در صورت
خطا در تعمیرات ،علاوه بر صدمه زدن به دستگاه،کاربر نیز دچار آسیب دیدگی یا
برق گرفتگی شدید خواهد شد.توصیه میشود به جای تعمیر شارژر ،مطابق توصیه
بند فوق شارژر را تعویض نمایید.
◄ پیش از اتصال شارژر به برق از سالم بودن جک شارژر و کابل آن اطمینان حاصل
نمایید و هرگز شارژری را که از سلامت آن اطمینان ندارید به برق و یا به دستگاه
متصل ننمایید.
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◄ هرگز با دست مرطوب شارژر را به برق متصل ننمایید ،زیرا سبب بروز برقگرفتگی
خواهد شد.
شرایط نصب و راه اندازی
◄

دستگاه دارای ماهیت پرتابل بوده و نیازی به نصب در محل ثابتی نمی باشد.

◄

دستگاه جهت راه اندازی به تجهیزات خاص و یا نصب نرم افزار نیازی ندارد.

مشخصات فنی دستگاه
دستگاه سختی سنج دینامیک کوپا مدل  D06دستگاهی پرتابل جهت انجام آزمون غیر مخرب
مواد و بر اساس روش سختی سنجی لیب و مطابق با استاندارد ) (ASTM A956-96می باشد.
مقیاس اندازه گیری مرجع در این دستگاه لیب است اما سختی اندازه گیری شده قابل تبدیل به 7
مقیاس دیگر براساس استاندارد  ASTM E40 , DIN50150می باشد
روش سختی سنجی
جنس قطعه آزمون
مقیاس اندازه گیری
انواع پرتابگر
حافظه دستگاه
سیستم انتقال اطلاعات
تغذیه دستگاه
شارژر
سیستم شارژ پرتابه
انجام آزمون در جهات
مختلف
ابعاد و وزن دستگاه

آزمون غیر مخرب سختی سنجی دینامیک بر اساس روش لیب
فولاد و فولاد ریخته گری -فولاد ابزار سرد کار -چدن خاکستری -چدن نشکن-
آلومینیوم -برنج -برنز -مس
لیب – برینل -ویکرز – راکول –راکول سوپر فشیال ( .....سختی های اندازه گیری شده
قابل تبدیل به یکدیگر را دارند)
پرتابگرهای T1,T2,T3
دارای 0011حافظه جهت ذخیره MIN-MAX –AVRAGEدر مجموعه آماری
 9تست در یک آزمون
مجهز به درگاه USBجهت اتصال فلش مموری برای انتقال اطلاعات ذخیره شده

باتری های قابل شارژ نیکل کادمیم سایز )5×1.2v( AAA
INPUT 100~240V AC /50~60Hz - OUTPUT 9V DC
- 2A
با نیروی الکترومغناطیسی

در پنج جهت (     باال -پایین -خوابیده -با زاویه  54°رو
به باالو  54°رو به پایین
450 gr - 19*10*5 cm
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نکات مربوط به شارژ و نگه داری باتری و شارژر
باتری دستگاه از نوع نیکل -کادمیم می باشد که برای شارژ به زمانی در حدود  01الی  01ساعت نیاز
دارد.ای ن بنناتننری هننا دارای خنناتننننیننتننی مننوسننننوث بننه ا ننر حننا ن ننه مننی بنناشنننن نند .
ا ر حا ه ) (Memory effectبه ای مع ی اسنننت که اگر شنننارژ و دشنننارژ کامل باترم ان اث
نشود،باتری قط به میزان آخری درتد از شارژ باقى مانده م ددا شارژ مى شود.
لطفا جهت بهره وری بهتر دستگاه نکات زیر را در ه گاث شارژ باتری رعایت نمایید:
تغذیه دستگاه از طریق یک پکیج  5تایی باتری های قابل شارژ نیکل کادمیم سایز )5×1.2v( AAA
تامی می شود هم چ ی جهت شارژ باتری از شارژر با مشخصات زیر استفاده شده است.
50~60Hz

-

INPUT 100~240V AC
OUTPUT 9V DC - 1A

◄ پس از دریا ت دستگاه و پیش از اولی استفاده دستگاه را به مدت  11الی  14ساعت شارژ
نمایید
◄  .همواره پس از تخلیه باتری ،جهت شارژ م دد ،مدت زمان شارژ کامل باتری را رعایت
نمایید.
◄ هرگز دستگاه را به مدت کوتاه ( 2تا  3ساعت) شارژ ن مایید ،ای کار با توجه به ا ر حا ه
باتری ،عمرآن را کاهش میدهد.
◄ لازث است جهت حفظ عمر باتری ،پس از هر سه بار شارژ،یکبار باتری آنرا بطور کامل تخلیه
نموده و دوباره به مدت  01ساعت شارژ نمایید.
◄ در تورت شارژ کامل باتری مطابق با موارد وق ،لزومی به اتصال دائم شارژر به دستگاه نمی
باشد(.اتصال دائم شارژر ،آسیبی به دستگاه وارد نمیک د اما اتصال دائم توتیه نمیشود).
در تورت به اتماث رسیدن عمر باتری جهت تعویض باتری قدیمی با باتری نو به بخش راه مای تعویض
باتری در همی د ترچه (تفحه )1….مراجعه نمایید.
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معرفی دستگاه سختی سنج D06
سختی و انواع روشهای سختی سنجی
تعاریف متعددی برای سختی جسم ارائه شده است .شاید بتوان گفت بهتری تعریف از سختی س ی
بدی قرار است :مقاومت جسم در مقابل شئ رو رونده را سختی می نام د .سختی یکی از مهمتری
خواص یزیکی لزات است .بدیهی است هر چه مقاومت جسم در مقابل نفوذ شئ رورونده بیشتر
باشد،جسم سختتر است.تاک ون روشهای مختلفی برای س ش سختی لزات ابداع شده است،که هر
یک از آنها میتواند برای شرایطی خاص م اسبتری روش تشخیص داده شود.ج س قطعه کار،
محدوده میزان سختی،شکل ظاهری وکاربرد آتی قطعه کار،م موعه عواملی هست د که با توجه به آن
م اسبتری روش برای اندازهگیری سختی انتخاب میگردد.سختی یک خاتیت ب یادی نیست بلکه
نشان ده ده خاتیت الاستیک و پلاستیک لزات میباشد.در واقع ت اهر ارتباط متقابل ای دو خاتیت
 ،تعیی ک ده میزان سختی می باشد  .بهدلیل وابستگی ای دو خاتیت برای اندازهگیری سختی،
سختی دی امیکی ویا سختی استاتیکی اندازهگر ته میشود.

اندازه گیری سختی دینامیک
مقدار سختی دی امیک لزات به کمک اندازهگیری میزان جهش یک پرتابه سخت پس از برخورد به
سطح لز مورد آزمایش بدست می آید  .جهش بیشتر نشان ده ده سختی بیشتر است.در ا ر برخورد،ا ر
کوچکی روی قطعه کار باقی میماند  ،مقدار ای ا ر نشان ده ده خاتیت پلاستیک قطعه مورد آزمایش
میباشد،که در همان ت اهر سختی استاتیکی لز میباشد .بخشی از انرژی پرتابه ترف ای اد ای ا ر
گشته و باقیمانده انرژی ترف باز جهاندن پرتابه میگردد.

اندازه گیری سختی استاتیک
مقدار سختی استاتیک،توسط اندازهگیری میزان عمق و یا مساحت رو ر تگی درون قطعه کار در ا ر
شار جسمی سخت با شکل معی و نیروی معی بدست میآید .برابری مقادیرسختی استاتیک و
دی امیک،نشان ده ده ارتباط مستقیم و ای دو خاتیت یزیکی می باشد.
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سختی سنج های دینامیک
 -1اسکلروسکوپ (Scleroscope )HSC
اولی نمونه ای نوع سختی س ج ها در سال  7091توسط  Albert.F. Shoreاختراع
شد و به همی دلیل ای نوع سختی س ج ها را بهناث شور ) )SHOREنیز میش اس د.
براساس ای روش یک پرتابه با نوك الماسه از ارتفاع معی ی بر روی کار رها میگردد ،
ارتفاع برجه دگی همان عدد سختی  HRCمی باشد .
 -2سختی سنج Ese Way
از دیگر روشهای مطرح سختی س ی دی نامیک  ،روشی است که در سال  7019توسط
 GKN Group Centerبه دنیا معر ی شد  .در ای روش پرتابهای در یک مسیر عمودی
تحت نیروی رهای تخت به سننمت جسننم مورد آزمایش پرتاب می شننود  .انرژی برگشننت
توسط یک سلول پیزو الکتریک احساس شده و توسط یک اندازهگیر ) (Meterنشان داده
می شنننود  .در جه ب دی ا ندازه گیر به طور مسنننتقیم ا عداد HRCو HVرا مشنننخص
میک د.سختی س جهای وق به علت محدودیتهای بسیار و عدث دقت در رویت عدد سختی
 ،تا حدودی م سوخ شده است.

 -3سختی سنج (L Value) Equotip
ای نوع سننختی سنن ج در سننال  0711توسننط مه دس  Dietmar Leebبه بت رسننید.
در روش لیب یک پرتابه از ولاد غیر مغ اطیس (پارا مغ اطیس ) با نوك توپی شکل از ج س
کارباید ت گسننت به قطر  3میلیمتر و به وزن  4/4گرث تحت ا ر نیروی یک ر شنناری در
داخل یک لوله از ولاد غیر مغ اطیس به جلو پرتاب می شود و پس از برخورد با سطح مورد
آزمایش و بسننته به میزان سننختی جسننم برجهانده شننده و یه سننمت نقطه تننفر پرتاب باز
میگردداگر سرعت پرتابه در ه گاث برخورد به سطح مورد آزمون  V1 ،نامیده شود و سرعت
پرتابه پس از برخورد با سطح کار در زمان برگشت  V2باشد ،همواره  V1 > V2خواهد
9
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بود .دو سنننرعت مذکور یع ی  V1و  V2تقریبا" در یک میلیمتری نقطه برخورد پرتابه با
قطعه مورد آزمایش ،اندازه گیری شده و بت می گردد.
روش آشکار سازی بدی تورت است که یک آه ربای دائمی در بدنه پرتابگر) )Impactor
نصننب گردیده ،عبور پرتابه از داخل یک کویل (سننیم پی ) ولتاژی را در سننیم پی القا می
ک د .شار مغ اطیسی با بیشتر شدن سرعت ،ا زایش یا ته و در نتی ه ولتاژ بیشتری در سیم
پی القا می ک د .محل سنیم پی به گونه ای تعبیه شنده تا در یک میلیمتری نقطه برخورد
حداکثر میزان ولتاژ را داشته باشد.
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دستگاه سختی سنج دینامیک کوپا D06
دستگاه سختی س ج دی امیک کوپا مدل  D06براساس روش لیب طراحی و ساخته شده است.
مزیت عمده د ستگاههای سختی س ج برا ساس روش لیب پرتابل بودن آنها ست .عملاً انتقال ب سیاری از
قطعات سنن گی (قالب های بزرگ) و قطعات خط تولید (نوردها و تیغههای برش) به زیر دسننتگاه های
سختی س ج مر سوث،غیرممک ا ست .هم چ ی در ه گاث د ستهب دی لزات در انبارها و یا در ه گاث
خرید انواع ولاد سختیس ج دی امیک ت ها راه حل است.
سه نوع پرتابگر  T1,2و T3برای د ستگاه تعریف شده ا ست .پرتابگر  T1,2پرتابگر پیش رض
د ستگاه بوده و پرتابگر  T3جهت سختی س ی سطحی(اختیاری)میبا شد .پرتابگر T1,2یک پرتابگر
با دو انرژی مختلف اسننت که  T1با انرژی  0.011Jو نفوذ متوسننط ،قطعات معمولی و  T2با انرژی
 0.031Jو نفوذ زیاد،جهت قطعات خشنن و پرداخت نشننده و یا قطعاتی که دارای تخلخل هسننت د
(مان د انواع چدن ها) میباشنن د .پرتابگرها  Plug & Playبوده و نیازی به معر ی نوع پرتابگر برای
دستگاه نیست .جهت انطباق با استانداردهای  ISOدستگاه دارای م وی کالیبراسیون بوده که توسط
آن میتوان برای هر پرتابگر و هر لز برنامه ریزی شننده در دسننتگاه ،کالیبراسننیون جداگانه ان اث داد.
روش کالیبراسیون سه نقطهای بوده و میزان خطا در هر نقطه وارد دستگاه میشود.
با توجه به ای که دستگاههای سختیس ج براساس روش لیب به نوع لز حساس هست د دستگاه
سختی س ج دی امیک کوپا مدل  D06ه شت نوع لز را پ شتیبانی میک د .سختی اندازهگیری شده
میتواند به  9مقیاس سختی س ی اعلاث شود .جدول  1لیست کامل انواع لز و مقیاس سختی س ی
برنامهریزی شده برای دستگاه را نشان میدهد .لازث به ذکر است که مقیاس اندازهگیری دستگاه روش
لیب بوده و نتی ه اعلاث شده در دیگر مقیاسهای سختی از روی جداول برابری بوده و خطای 2%
پیشبی ی میشود.
برای هر آزمون علاوه بر سختی ،قطر ا ر و عمق نفوذ پرتابه بصورت تقریبی اعلاث میشود .عملیات
آماری برای یک دسته تا حداکثر  9آزمون از قبیل می یمم ،ماکزیمم ،متوسط ،رنج و انحراف استاندارد
محاسبه و اعلاث شده و در حا ه دستگاه ذخیره می شود .لازث به ذکر است
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که دستگاه قادر است  1011نمونه آزمون را در خود ذخیره نماید.
هم چ ی د ستگاه دارای درگاه  USBمی با شد که تو سط آن می توان اطلاعات ذخیره شده را
به کامپیوتر م تقل نمود.
سمبادهکاری ،پولیش و تمیز کردن قطعه کار از الزامات هر آزمون در هر روش سختی س ی و
هر دستگاه سختیس ی است .در دستگاههای سختیس ج براساس لیب نکته دیگری نیز وجود دارد و
آن حساسیت دستگاه به قطعات سبک است .در ه گاث برخورد پرتابه به قطعه کار،سرعت پرتابه درست
پیش از برخورد و پس از برخورد اندازهگیری شننده و نسننبت ای دو سننرعت با ان اث اتننلاحات دیگر
سنننختی لیب را تعیی میک د ،ب ابرای اگر قطعه سنننبک بوده و در ه گاث برخورد پرتابه حرکت ک د
بخشی از انرژی پرتابه به قطعه م تقل شده و سرعت برگشت کمتر خواهد شدوعددسختیلیبکمتراعلاث
می شود .به ای ترتیب لازث است قطعات سبک را با استفاده از گریس به قطعه س گی تری ابت نمود
تا از لرزش آن در ه گاث سختی س ی جلوگیری کرد .ضخامت قطعه کار بایستی به اندازهای باشد که
ا ر برخورد پرتابه از پ شت قطعه دیده ن شود .ا تله هر دو ا ر سختی س ی بای ستی بیش از 2.5برابر
قطر ا رها باشد.
دستگاه م هز به باطری قابل شارژ بوده و میتوان آن را به تورت پرتابل استفاده کرد.
جدول  - 1انواع فلز و مقیاسهای سختیسنجی قابل اندازهگیری توسط دستگاه
HLK HB HV HRA HRB HRC HR15N Mpa HSC
LS









HS



GG


3G


AL


BS


BZ


CU
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راه اندازی دستگاه
معرفی دستگاه و لوازم جانبی

کنترلر
 -1تفحه نمایش
 -2تفحه کلید
 -3کلید POWER
 -1قاب زیر
 -5قاب رو
 -6سوکت ها و اتصالات
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سوکت ها و اتصالات

سوکت شبکه
ورودی کابل پرتابگرها

USB FLASH DRIVE

سوکت تغذیه (ورودی شارژر)
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1

پرتابگر T1
-1ته پوش T1

2

6

 -2تبدیلT1
 -3کابل T1
 -1بدنهT1

3
4

 -5هد تخت
4
-6دکمه  STARTپرتابگر

5

1
پرتابگر T3
 -0ته پوش

2

3

 -2دکمه START
 -3کابل پرتابگر

4

 -1بدنه T3
 -5هد تخت

5
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هد محدب

هد مقعر

شارژر ))9V DC-1000 mA

پرتابه ساچمه
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قوطی گریس

فرچه سرویس

آچار مخصوص پرتابگر

بلوک تست و پایه فولادی
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معرفی کلیدها:
کلید Power
جهت روش کردن دستگاه از ای کلید استفاده
می شود .لازث به ذکر است که دستگاه م هز به
سیستم  Auto power offمیباشد به ای
مع ی که در تورت طی شدن حدود  2دقیقه
زمان بیکاری،دستگاه به تورت خودکار خاموش
خواهد شد که ای امر سبب حفظ شارژ باتری
شده و التزاث کاربران را جهت خاموش نمودن
دستگاه برطرف مینماید.

کلید SET
از کلید  SETدر موارد زیر استفاده میشود.
◄ ورود به بخش ت یمات پ ره اتلی ( )MAINو خروج از بخش ت یمات.
◄ انتقال اطلاعات از بخش  DATA TRANSFERلش مموری.
◄هرگاه پیش از روش نمودن دستگاه کلید SETرا نگه داشته و همزمان کلید  POWERرا
بفشارید وارد م وی کالیبراسیون خواهید شد .جهت خارج شدن از ای م و نیز کا یست تا
کلید  SETرا بفشارید.
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کلید USB
با شردن و نگه داشت ای کلید به مدت چ د انیه وارد پ ره  DATA TRANSFERمی شوید
کلید  USBدر سایر پ ره ها به ع وان کلید جهت  )ARROW KEY ( استفاده می شود.
برای خروج از ای پ ره کا یست تا کلید  USBرا دوباره به مدت چ د انیه نگه دارید تا از ای تفحه
خارج شده و به تفحه اتلی بازگردید.

کلید NXT
در پ ره اتلی جهت ورود به یک جامعه آزمونی جدید از ای کلید استفاده می شود ،اما کاربرد
اتلی ای کلید به ع وان کلید جهت  )ARROW KEY ( میباشد.

کلیدMEM
جهت دسترسی به پ ره حا ه دستگاه از ای کلید استفاده می شود .برای ورود به ای پ ره باید
کلید  MEMرا برای چ د انیه نگه دارید تا وارد تفحه حا ه شوید و برای خارج شدن از ای تفحه
و بازگشت به تفحه اتلی لازث است دوباره ای کلید به مدت چ د انیه نگه داشته شود  .ای کلید به
ع وان کلید جهت )ARROW KEY ( میباشد.

کلیدCLR
در ه گاث ان اث آزمون های سختیس ی،هرگاه لازث باشد تا آزمون خاتی حذف شود با استفاده از
کلید  CLRمیتوان آن آزمون را حذف نمود .ای
(  )ARROW KEYمیباشد.
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نکات مهم در اندازه گیری سختی با دستگاه
جهت حصول بهتری نتی ه دراندازهگیری سختی ،رعایت نکات زیر ضروری میباشد.
◄

پیش از شروع کار،دستگاه باید با شرایط قطعه کار و روش سختیس ی ت یم شود .به ع وان مثال

انتخاب نوع پرتابگر  ،نوع لز ،زاویه پرتابگر نسبت به قطعه کار و مقیاس سختیس ی.
جهت قطعات معمولی از پرتابگر T1استفاده نمایید .جهت قطعات نرث و دارای خلل و رج از پرتابگر
 T2استفاده نمایید .جهت قطعات نازك وسبک وهمچ ی سختیس ی سطحی (لایه سختکاری شده
توسط سمانتاسیون) از پرتابگر  T3استفاده نمایید.با توجه به ای که کوپا  D06یک سختی س ج
دی امیک بر اساس روش لیب است ،و اندازهگیری سختی به مقاومت جسم در مقابل ضربه بستگی دارد
به ای م ور ضخامت ناحیه مورد آزمون نباید کمتر از  30میلی متر باشد  .همچ ی وزن جسم نباید
از یک کیلوگرث کمتر باشد .در غیر ای تورت مقدار نشان داده شده کمتر از مقدار واقعی خواهد بود و
میزان خطا بستگی به سبکی یا نازکی جسم دارد .برای مثال جسمی به سختی  57.5 HRCبه ضخامت
 15میلیمتر و به وزن  300گرث را در ن ر بگیرید ،چ انچه سختی ای قطعه را توسط سختیس ج
دی امیک اندازهگیری ک یم مقدار اندازهگیری شده حدود  55.2 HRCخواهد بود.
جهت اندازهگیری سختی ای گونه اج ساث باید آنها را تو سط گریس به یک قطعه س گی (در حدود 0
کیلو گرث )کوپل نمایید .راموش نک ید که آنها را به اندازه کا ی به هم بفشارید.
◄

محل سننختیسن ی را تا حد امکان،سننمبادهکاری نرث و پولیش نمایید .اگر محل سننختیسن ی

دارای زبری و برآمدگیهای میکرو سکوپی با شد ،سختی اندازهگیری شده کمتر از مقدار واقعی خواهد
بود .حساسیت اندازهگیری سختی به پولیش بودن سطح ،در  T3بیشتر و در  T2کمتر است.
◄

قبل از ان اث سنختیسن ی محل مورد آزمون را تمیز نمایید و از سنختیسن ی قطعات آلوده به

روغ و دوده خودداری نمایید (مان د قطعات ریخته گری شده و آبکاری شده) .در تورت کثیف بودن
قطعه عدد سننختی اندازهگیری شننده درسننت نبوده (احتمالاً کمتر از مقدار واقعی خواهد بود) و امکان
آلوده شدن قسمتهای داخلی پرتابگر نیز وجود دارد.
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◄

جهت ان اث آزمون ابتدا اطمی ان حاتل نمایید که هد مورد استفاده کاملا به بدنه بسته شده باشد.

(هرگونه آزادی یا لقی در محل ات صال هد ،م ر به بروز ا شتباه در محا سبه سختی خواهد شد).کابل
پرتابگر م اسب را به دستگاه وتل نمایید،سپس پرتابگر را روی سطح کار به تورتی قرار دهید که هد
پرتابگر کاملا روی سطح عمود با شد و هی گونه لقی ندا شته با شد .با شردن کلید پرتابگر یک ت ست
سختی ان اث خواهد شد.

◄

عمود بودن سطح هد با سطح مورد ازمون باید برای سختی س ی در همه جهات رعایت شود.

◄

توجه داشته باشید که پس از هر تست  0انیه تبر ک ید تا پرتابه دوباره شارژ شود و سپس تست

بعدی را اعمال نمایید.
◄

از کالیبره بودن د ستگاه خود اطمی ان حا تل نمایید .تو تیه می شود د ستگاه را پیش از شروع

کار،با ا ستفاده از یک بلوك ا ستاندارد سختی و یا یک نمونه کیفی که سختی آن قبلاً م شخص شده
است،کالیبره نمایید .در تورتیکه دستگاه دارای خطای غیر قابل قبول باشد لازث است دستگاه کالیبره
گردد.
◄

جهت اندازه گیری اج ساث سختتر از  55 HRCازپرتابگر  T2ا ستفاده ن شود ،زیرا انرژی برگ شت

آن زیاد بوده و احتمال شکست آه ربا در قسمت ته پوش و هم چ ی پرتابه وجود دارد.
◄

در ه گاث اندازهگیری ،پرتابگر بای ستی بیحرکت و کاﻣﻼً عمود بر سطح ج سم با شد .بعد از اندکی

تمری تدای برخورد راه مای خوبی جهت اطمی ان از یک اندازهگیری تحیح خواهد بود.
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◄

برای انتقال اطلاعات از حا ه د ستگاه به کامپیوتر قط از  USB Flash Diskا ستفاده نمایید

و از اتصال مستقیم دستگاه از طریق کابل  USBبه کامپیوتر و یا  External Hardجداخودداری
نمایید زیرا سبب بروز آسیب جدی به دستگاه خواهد شد.

پرتابگر باید با قطعه کار عمود باشد.

هد پرتابگر باید روی سطح کار مماس باشد

22

شرکت کوپا پژوهش

معرفی و نحوه کار با منوهای دستگاه
منوی اصلی (:)MAIN
با روش شدن دستگاه،اولی تفحهای که کاربر با آن مواجه میشود،تفحه م وی اتلی میباشد.

UNITدر ای مکان مقیاس ) (UNITسختیس ی نشان داده میشود .جدول  2ای مقیاسها را همراه با
مفهوث هر کداث نشان میدهد .توجه شود که برای تمامی انواع لز ،مقیاس  HLKوجود دارد اما
مقیاسهای دیگر مت اسب با نوع لز وجود دارند .جدول  3و  1مقیاسهای موجود برای هر نوع لز را
نشان میدهد.

xxxx -2
در ای محل نتی ه آخری آزمون بر اساس مقیاس انتخاب شده نوشته میشود .پس از هر بار شردن
دکمه پرتابگر یک اندازهگیری ان اث شده و نتی ه آن در ای قسمت نوشته میشود.
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#=N-3
در ای محل تعدادآزمونهای ان اث شده نشان داده میشود.

TYP-4
در ای مکان نوع پرتابگر مشخص میگردد .سه نوع پرتابگر  T1,2و T3برای دستگاه تعریف شده است.
پرتابگرها  Plug & Playبوده و نیازی به معر ی نوع پرتابگر برای دستگاه نیست.
DIR-0
جهت قرار گیری پرتابگر در پ ج حالت      قابل ت یم می باشد .زاویه ان اث آزمون در
حقیقت همان زاویه پرتابگر است .برای تغییر زاویه باید از ت یم م وی اتلی استفاده کرد.در تورت
اشتباه کاربر در تعیی جهت تحیح  ،نتی ه آزمون با خطا همراه خواهد بود.

MAT-6
در ای قسمت نوع لز مورد آزمایش بایستی مشخص گردد .دستگاه برای شش نوع لز برنامهریزی شده
است  BZ ، BS ، AL ، 3G ، GG ، LS ، HSو  .CUدر وضعیت ت یم تفحه اتلی میتوان
لز مورد ن ر را انتخاب نمود .مفهوث و کاربرد شش نوع لز مختلف در جدولانتهایای بخشآمدهاست.
توجه داشته باشید  :در تورت ت یم اشتباه نوع لز ،به علت روش متفاوت محاسبه سختی در هر یک
از ای

لزات نتی ه آزمون با اندکی خطا همراه خواهد بود.

SERIAL-7
دستگاه دارای  1500حا ه بوده که مقادیر اندازهگیری شده را در خود نگه میدارد .مقادیر بت شده
در حا ه توسط  SERIALو  CODEقابل ش اسایی بوده و توسط م وی  MEMORYقابل
بازبی ی هست د
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CODE -8
جهت دسته ب دی و ش اسایی هریک از دسته آزمونهای ان اث شده ،میتوان در بخش ) (CODEکد
دلخواه خود را که حداکثر از شش حرف یا عدد یا کاراکترهای  ASCIIو یا ترکیبی از آنان است را
وارد نمود(وارد کردن کد الزامی نیست) .برای هر دسته آزمون یا به عبارت دیگر هر شماره سریال
میتوان کد متفاوتی اختصاص داد.

MIN,MAX,RNG،X̅ -9
عملیات آماری برای یک د سته تا حداکثر  7آزمون از قبیل می یمم ،ماکزیمم ،متو سط ،رنج و انحراف
اسننتاندارد محاسننبه و اعلاث میشننود .در ای محل تعداد آزمون ان اث شننده در ای دسننته آزمون ،#
میانگی ای دسننته آزمون  ،AVEکمتری سننختی اندازهگیری شننده  ،MINبیشننتری سننختی
اندازهگیری شده  ،MAXاختلاف بی کمتری و بیشتری سختی اندازهگیری شده  RNGنشان داده
می شننود .با ان اث هر آزمون بر اسنناس مقیاس انتخاب شننده ،تعداد آزمون ان اث شننده در ای دسننته
آزمون و نتایج آزمونهای قبلی ای دسته ،موارد وق دوباره محاسبه شده و نشان داده میشوند.
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جدول  2انواع مقیاسهای سختیسنجی قابل اندازهگیری توسط دستگاه
HLK HRA HRB HRC HR15N HB HSC HV Mpa
مقاومت ویکرز شور برینل راکول Cراکول Bراکول Aراکول لیب
10نیوتن

کششی

جدول  3محدوده اندازهگیری سختی برای هر یک از نوع فلز و مقیاسهای سختیسنجی
HSc

Mpa

HRA HRB HRC HR15N

HV

HB

80 - 647 80 - 940 60.7 – 86.1 41 – 99.5 0 – 68.0 69.6 – 93.4 255 - 2180 32.5 – 99.5
- 80 - 898
20.4 – 67.1
 93 - 334 131 - 387 25 - 198 40 - 173 60 - 290 45 - 315-

HL
K
200 - 900
200 - 900
200 - 900
200 - 900
200 - 900
200 - 900
200 - 900
200 - 900

LS
HS
GG
3G
AL
BS
BZ
CU

جدول  4نوع فلز قابل سختیسنجی توسط دستگاه
فولاد و فولاد ریختگی

LOW ALLOY STEEL

LS

فولاد ابزار سرد کار

HIGH ALLOY STEEL

HS

GREY CAST IRON

GG

GGG

3G

ALUMINIUM

AL

برنج

BRASS

BS

برنز

BRONZ

BZ

مس

COPPER

CU

چدن خاکستری
چدن نشکن
آلومینیوم

توجه نمایید ه گا ث تغییر نوع لز از طریق تفحه ت یم،اگر مقیاس سختی س ی علی در نوع لز
تغییر یا ته وجود نداشته باشد،مقیاس آزمون به  HLKتغییر خواهد یا ت.
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تنظیمات منوی اصلی:
با شردن دکمه  SETروی تفحه کلید ،دستگاه به وضعیت ت یم ر ته و مکان نما در محل
مقیاس اندازهگیری به تورت چشمکزن مشاهده میگردد .با وارد شدن به ای وضعیت امکان تغییر
پارامترهای تفحه اتلی بوجود میآید .با استفاده از دکمه های  NXTو  CLRمیتوان کرسر را
حرکت داده و به روی پارامترهای مختلف تفحه اتلی ر ت .با استفاده از دکمههای  USBو
 MEMمیتوان مقادیر مختلف یک پارامتر را مشاهده و ت یم نمود.
پارامتر اندازهگیری دارای  7مقیاس است .اگر  #0باشد ،میتوان مقیاس را تغییر داد و بعد از
خروج از ت یم ،مقیاس انتخاب شده به ع وان مقیاس اندازهگیری دستگاه باقی میماند .اما اگر #0
نباشد ،با تغییر مقیاس ت ها تبدیل مقادیر اندازهگیری شده،نمایش داده میشود .با توجه به جدول 3
برای هر نوع لز ت ها برخی از مقیاسها قابل انتخاب خواه د بود .در ای حالت بعد از خروج از
ت یم ،مقیاس اولیه به ع وان مقیاس اندازهگیری دستگاه باقی میماند.
در قسمت نوع پرتابگر ،همانطور که گفته شد پرتابگرها  Plug & Playبوده و نیازی به معر ی
نوع پرتابگر برای دستگاه نیست .ت ها ه گامی که پرتابگر  T1به دستگاه متصل است میتوان یکی از
دو حالت  T1و  T2را انتخاب نمود .نوع پرتابگر ت ها ه گامی که  #0است میتواند تغییر یابد
زاویه پرتابگر را نیز میتوان در پ ج حالت مت اسب با زاویه قرارگیری پرتابگر بر روی قطعه کار
ت یم نمود .زاویه پرتابگر ت ها ه گامی که  #0است میتواند تغییر یابد.
در قسمت نوع لز ،مت اسب باج س قطعه مورد آزمایش ،هشت انتخاب ،3G ،GG ،HS ،LS
 BZ ،BS ،ALو  CUقابل ت یم است .نوع لز ت ها ه گامی که  #0است میتواند تغییر یابد.
اگر  #0نباشد ،مکان نما میتواند روی شماره آزمون  Nقرار گیرد .با هر بار شردن دکمههای
 USBو ، MEMاندازهگیری های قبلی و یا بعدی دسته آزمون علی در محل آخری سختی
اندازهگیری شده به نمایش در میآید .بدیهی است که مقادیر RNG ،MAX ،MIN ،AVE
تغییر نخواه د کرد.
◄ پارامتر  SERIALاعداد بی  1تا  1500را قبول میک د.
◄ پارامتر  CODEانواع حروف ،اعداد و شنننکل های جدول  ASCIIرا می تواند اختیار
ک د.
◄ برای خارج شدن از تفحه ت یم کا ی است که دکمه  SETرا دوباره شار دهیم.
◄ توجه  :دستگاه در وضعیت تنظیم قادر به انجام آزمون نیست.
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منوی حافظه (:)MEMORY
با شردن دکمه  MEMدر تفحه اتلی ،تفحه حا ه نمایش داده می شود .در بالای تفحه کلمه
 ،MEMORYنشانگر ناث تفحه دیده میشود .تفحه نمایش به شکل زیر در خواهد آمد

در ای تفحه میتوان به اطلاعات ذخیره شده در حا ه دستگاه دسترسی پیدا کرد .ذخیره سازی
اطلاعات براساس شماره سریال میباشد  .هر شماره سریال مربوط به یک دسته آزمون بوده و دستگاه
قادر است  1500شماره سریال را در خود ذخیره ک د .اطلاعات در تفحه حا ه،براساس شماره سریال
قابل بازیابی است  .همانطور که ذکر شد جهت ش اسایی بهتر هر شماره سریال،میتوان یک CODE
شش حر ی برای آن در ن ر گر ت .مفهوث عبارتهای تفحه حا ه به ای ترتیب است:
 -1مقیاس ) (UNITانتخاب شده جهت ای دسته آزمون
 -2شماره  SERIALدسته آزمون جاری.
 CODE -3مشخص شده توسط اپراتور جهت ای دسته آزمون.
 -4نتایج اندازهگیریهای ان اث شده در ای دسته آزمون ،شامل مقادیر ،MAX ،MIN ،AVE
. RNG
ه گاث وارد شدن به ای تفحه کرسر در محل رقم یکان  SERIALبه تورت چشمکزن قرار
میگیرد .توسط دکمه های  USBو  MEMمی توان عدد سریال را به ترتیب یک واحد ا زایش و یا
کاهش داد و به ای ترتیب سریال های بعدی و یا قبلی را مشاهده نمود.
اگر شماره سریال مورد ن ر بسیار اتله داشته باشد میتوان با استفاده از دکمههای  NXTو
 CLRروی ارقاث سریال حرکت کرده و با استفاده ازدکمههای  USBو  MEMارقاث سریال را
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تغییر داد و سریال دلخواه را ت یم نمود .همزمان با تغییر  SERIALمحتویات سریال ت یم شده
نشان داده میشود.

منوی انتقال اطلاعات (:)DATA TRANSFER
در تورتیکه لازث با شد تا آزمونهای ان اث گر ته تو سط د ستگاه،بایگانی شوند میتوان با ا ستفاده از
حا ه لش مموری و درگاه  USBروی دسننتگاه و تننفحه انتقال اطلاعات،نتایج آزمون های ان اث
گر ته را از حا ه دستگاه به کامپیوتر م تقل نمود.

اطلاعات توسط شماره  SERIALمشخص میشود و هر شماره سریال (یک دسته آزمون) دادههای
مربوط به خود یع ی  RNG ،MAX ،MIN ،AVE ،N ،CODEو  UNITرا شامل میشود.
آیتمهای تفحه به شرح زیر است:

SERIAL FROM 000 TO 000-1
سریال شروع و پایان جهت چاپ و یا ارسال تعداد مشخصی از سریالها.

FILE NAME-2
در ای محل ت ها ناث ایل نشان داده می شود و قابل ت یم نمی باشد.

DATE-3
تاریخ ای اد ایل و همچ ی ای تاریخ در بالای جدول اطلاعات درج می گردد .توجه شود که سال باید
به میلادی و بی سالهای  1980تا  2107وارد گردد.
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CLIENT-4
شرح ای عبارت در بالای جدول درج می گردد.کاربر میتواند شرحی در رابطه با اطلاعات جدول تا
حداکثر  03حرف وارد نماید.

SERVICE -0
ناث سرویس ده ده بوده و به ع وان تیتر گزارش درج می گردد .اپراتور می تواند ناث شرکت خود را با
حداکثر  03حرف وارد نماید.

TRANSFER-6
برای انتقال اطلاعات به لش مموری لازث است ،پس از ان اث ت یمات مورد ن ر خود،کلید SET
را شار دهید.
ه گاث وارد شدن به ای

تفحه ،کرسر در محل رقم هزارگان  SERIAL FROMبه تورت

چشمکزن نشان داده میشود .جهت ت یم آیتمهای تفحه چاپ میتوان توسط دکمههای  NXTو
 CLRروی آیتمهای مختلف تفحه حرکت کرده و با دکمههای  USBو  MEMمقادیر آیتم ها را
تغییر داد .جهت بازگشت به تفحه اتلی بایستی دکمه  USBبه مدت چ د انیه شرده شود.
نمایش اطلاعات در کامپیوتر :ایل ساخته شده توسط دستگاه سختیس ج توسط ، Notepad
 Word ، Word padو  Excelقابل مشاهده است.

KOOPA COMPANY HARDNESS TESTING REPORT
DATE: 2014.1.1
COMMENT YOUR COMMENT.
UNIT
HR
HB
HL
?

RANGE
0.6
8
7
?

MIN
32.1
141
786
?

AVG
32.4
146
784
?

MAX
32.7
149
779
?

N
8
6
9
?

جدول  0نمونه اطلاعات حافظه دستگاه
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CODE
STEEL1
SPK32
SS8
EMPTY

SERIAL
1495
1496
1497
1498
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منوی کالیبراسیون:
هرگاه سختی اندازهگیری شده توسط دستگاه با سختی واقعی قطعه متفاوت باشد دستگاه نیاز به
کالیبراسیون دارد ای اختلاف اندازه ممک است به یکی از دلایل زیر رخ دهد.
◄ ج س قطعه با هی یک از انواع لزات برنامه ریزی شده در دستگاه تطابق نداشته باشد.
◄ سطح ج سم از ن ر پرداخت و یا انح ا به گونهایی ا ست که سختی اندازهگیری شده همواره دارای
اختلاف ابتی نسبت به سختی واقعی است.
◄ بر ا ر استهلاك الماس نوك پرتابه و یا قسمتهای مکانیکی دیگر.
د ستگاه دارای دو نوع کالیبرا سیون ا ست،کالیبرا سیون کارخانه و کالیبرا سیون کاربر .کالیبرا سیون
کارخانه  ،بسننیار دقیق می باشنند و شننامل ت یمات سننختا زاری و نرثا زاری در بخش الکترونیک
دسننتگاه و ت یمات مکانیکی در پرتابه و پرتابگر اسننت .کالیبراسننیون کاربر ت ها شننامل ت یمات نرث
ا زاری میباشد.
جهت عال کردن م وی کالیبرا سیون کاربر ،د ستگاه باید خاموش با شد،دکمه  SETرا شرده و
همزمان دستگاه را روش نمایید .م وی کالیبراسیون به شکل زیر ظاهر خواهد شد:

با ا ستفاده از کلیدهای روی تفحه کلید می توان برای هر نوع لز و برای هر یک از پرتابگرهای نوع
 T2،T1و  ،T3در سننه نقطه اعداد کالیبراسننیونی بی  –99الی  +99وارد نمود .ابتدا تمامی مقادیر
 ADDرا تفرکرده و با شردن دکمه SETوارد م وی اتلی شوید.
حال برای یک نوع لز و پرتابگر م شخص روی سه بلوك مرجع نرث ،متو سط و سخت سختی س ی
ان اث داده( 5ضربه روی هر بلوك) سپس میانگی سختی اندازهگیری شده را در  ATو مقدار خطا با
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مقدار واقعی را ب ای ADDدر م وی کالیبراسنننیون وارد نمایید ،بگونه ای که م موع عدد  ATو
عدد  ADDبرابر با سختی بلوك مرجع گردد.
پس از وارد نمودن مقادیر کالیبرا سیون،کلید  SETرا شار دهید تا هم اعداد وارد شده در حا ه
دسننننتننگنناه ذخننیننره شننننود و هننم از منن ننوی کننالننیننبننراسننننیننون خننارج شننننوینند.
عدد سختی اندازهگیری شده با توجه به اعداد کالیبرا سیون و تقریب خطی بی آنها ،ت صحیح شده و
سپس نشان داده میشود .
توجه :اعدادکالیبراسييیون درحافظه دسييتگاه ثبت شييده وبا خاموش شييدن دسييتگاه پاک
نمیشوند.

نمونه ای از محاسبات مربوط به کالیبراسیون:
رض ک ید یکی از بلوك های کالیبراسنننیون که تسننننت روی آن ها ان اث شننننده بلوکی در
محدوده،301باشن دو عدد بدسنت آمده روی بلوك  301عددی برابر  411می باشند عدد  411مقداری
اسننت که در جدول کالیبراسننیون به جای  ATخواهد نشننسننت و برای بدسننت آوردن ADDباید
مقدارعددی بلوك را ازعدد خوانده شده توسط دستگاه تفریق نمود.
350-411= -61
 -61عددی است که در جدول ب ای  ADDباید وارد شود
ای مراحل را برای سایر بلوك ها نیز باید ان اث دهید.

32

شرکت کوپا پژوهش

پیام های خطای دستگاه
اغلب برخورد با خطا در حی کار اجت اب ناپذیر خواهد بود به همی دلیل در زیر شرحی بر کلیه
خطا ها و روش برطرف کردن آنها ارائه شده است.
 -1حداکثر تعداد اندازهگیری سختی در یک دسته آزمون 7 ،اندازهگیری است .حال اگر  N=9باشد و
کاربر دکمه پرتابگر را جهت آزمون م دد بف شارد پیاث خطایی به شرح زیر روی تفحه نمای شگر اعلاث
میشود .مطابق با شکل جهت ر ع ای خطا باید کلید  NXTشرده شود..

 -2مقیاس پیش فرض د ستگاه جهت محا سبه و اعلام سختی اج سام ،مقیاس لیب) )HLKبوده و محا سبه
سختی در دیگر مقیاسها،بر ا ساس جداول تبدیل تورت میگیرد .اگر مقیاس د ستگاه غیر از مقیاس
لیب باشنند و سننختی اندازهگیری شننده اولیه در مقیاس لیب ،برای هر نوع لز مشننخص ،در محدوده
جدول تبدیل مقیاس دسننتگاه نباشنند پیغاث خطای  UNDER RANGEتوسننط دسننتگاه اعلاث
می شود .جدول  3محدوده اندازهگیری سختی ،برای هر یک از نوع لز و مقیاسهای سختی س ی
پ شتیبانی شده را ارائه میدهد .همانطوریکه پیغاث خطا پی ش هاد میک د بای ستی مقیاس دیگری برا ی
سختیس ی قطعه مورد ن ر انتخاب کرد.
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 -3همان طورکه قبلاً گفته شننند پرتابگرها  Plug & Playبوده و نیازی به معر ی نوع پرتابگر برای
د ستگاه نی ست .اگر ه گامی که  # = 0نی ست،نوع پرتابگر د ستگاه تغییر نماید و کاربر با شار دکمه
پرتابگر اقداث به اندازه گیری جدید نماید ،چون در یک د سته آزمون پارامترهای د ستگاه بای ستی ابت
باش د تا اعداد اندازهگیری شده در یک دسته با هم هماه گ بوده و مقادیر آماری دارای مفهوث باش د،
پیغاث خطای  PROBE TYPEاعلاث میشننود .همان طورکه پیغاث خطا پیش ن هاد میک د باید کلید
 NXTشرده شود تا یک دسته آزمون جدید آغاز گردد.

 -4هرگاه کاربر با شار دکمه پرتابگر اقداث به اندازهگیری جدید نماید اما هی سیگ ال اندازهگیری از
پرتابگر به دستگاه ک ترلر ارسال نشود پیاث خطا NO SIGNALبر روی تفحه نمایشگر ظاهر
میشود .علت بوجود آمدن ای خطا قرار گر ت پرتابه در پایی پرتابگر و یا آلودگی لوله پرتابگر و یا
وجود اشکال ی در کابل پرتابگر یا سایر قسمتهای الکترونیکی است .جهت ر ع مشکل اول میتوان
با وارونه کردن پرتابگر ،پرتابه را به بالای پرتابگر هدایت کرد .جهت تمیز کردن پرتابگر به بخش سرویس
پرتابگر مراجعه ک ید .در تورت ر ع نشدن مشکل با بخش ی شرکت کوپا پژوهش تماس حاتل
نمایید.
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 -0هننرگنناه بننا شنننننار دکننمننه پننرتننابننگننر سنننننیننگنن ننال هننای اننندازهگننیننری
و ار سال شده از پرتابگر به د ستگاه ک ترلر دچار وقفه شده و به طور کامل ار سال ن شوند ،پیاث خطای
 SIGNAL CORUPTEDبر روی تفحه نمای شگر ظاهر خواهد شد .بروز ای خطا می تواند به
دلیل آلودگی پرتابگر و یا اشکال ی در کابل پرتابگر و یا دستگاه باشد .جهت تمیز کردن پرتابگر به
بخش سرویس پرتابگر مراجعه ک ید .در تورت ر ع ن شدن م شکل با بخش ی شرکت کوپا پژوهش
تماس حاتل رمایید.

 -6هرگاه با شار دکمه پرتابگر سرعت برخورد اندازهگیری شده ،کمتر از حد مشخص شده باشد پیغاث
خطای  LOW IMPACT VELOCITYبر روی تفحه نمایشگر ظاهر میشود .علت بهوجود
آمدن ای خطا آلودگی پرتابگر و یا اشکال ی در کابل یا پرتابگر دستگاه میباشد .جهت تمیز کردن
پرتابگر به بخش سرویس پرتابگر مراجعه ک ید .در تورت ر ع نشدن مشکل با بخش ی شرکت کوپا
پژوهش تماس حاتل رمایید.
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 -7هرگاه با شار دکمه پرتابگر سرعت برگ شت اندازهگیری شده ،کمتر از حد م شخص شده با شد
پیغاث خطای  LOW REBOND VELOCITYبر روی تننفحه نمایشننگر ظاهر میشننود .علت
بوجود آمدن ای خطا آلودگی پرتابگر و یا اشننکال ی در کابل پرتابگر و یا دسننتگاه میباشنند .جهت
تمیز کردن پرتابگر به بخش سرویس پرتابگر مراجعه ک ید .در تورت ر ع نشدن مشکل با بخش ی
شرکت کوپا پژوهش تماس حاتل رمایید.

 -8هرگاه با شار دکمه پرتابگر سرعت برگشت بیشتر از سرعت برخورد اندازهگیری شده باشد ،پیغاث
خطای  REBOND VELOCITY MORE THAN IMPACT VELOCITYبر روی
تفحه نمای شگر ظاهر می شود .علت بوجود آمدن ای خطا آلودگی پرتابگر و یا ا شکال ی در کابل
پرتابگر و یا دسننتگاه میباشنند .جهت تمیز کردن پرتابگر به بخش سننرویس پرتابگر مراجعه ک ید .در
تورت ر ع نشدن مشکل با بخش ی شرکت کوپا پژوهش تماس حاتل رمایید.
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 -9نمایش پیاث خطا در بخش انتقال اطلاعات به حا ه  USBبه علت متصننل نبودن حا ه لش یا
عدث وجود ضای کا ی در دیسک لش بوده و به شرح زیر می باشد.

 -11باتری استفاده شده در دستگاه سختیس ج کوپا مدل  ،D06پ ج عدد باتری  1.2V/900mAاز
ج س نیکل کادمیوث ) (Ni-Cdاست که م موع ًا ولتاژ  6Vمورد نیاز دستگاه را تامی میک د.
باتریهای نیکل کادمیوث قابل شارژ بوده و عمر آنها بستگی به کیفیت باتری ،تعداد د عات شارژ و دشارژ،
میزان تخلیه شدن باتری در هر بار دشارژ ،طریقه شارژ باتری ،و تاریخ ساخت آن دارد .هرگاه ولتاژ باتری
بیش از  5انیه مداوث ،زیر حد نرمال باشد دستگاه کار جاری خود را لغو کرده و پیغاث خطای زیر را
نشان میدهد و بعد از  01انیه دستگاه خاموش میگردد .جهت شارژ کامل باتری حداقل بین  11الی
14ساعت آداپتور را به دستگاه وتل ک ید.
جهت ا زایش عمر باطری هرگاه دستگاه برای مدت  2دقیقه روش بوده ولی هی عملی روی آن
تورت نگیرد دستگاه خاموش خواهد شد ).(Auto Power Off System
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راهنمای رفع مشکلات احتمالی
در ای بخش برخی از اشکالات رای ی که کاربر ه گاث کار با دستگاه با آن مواجه خواهد شد
و هم چ ی راهکارهایی جهت برطرف کردن ای مشکلات ارائه میشود.

◄دستگاه در وضعیت آزمون قرارگرفته (صفحه اصلی دستگاه)،اما با فشردن
دکمه  STARTپرتابگر ،عمل پرتاب انجام نمیشود.
 -1آیا سوکت پرتابگر به دستگاه متصل است .درستی اتصال سوکت را چک ک ید.
 -2کابل پرتابگر ممک است در حی کار زخمی شده باشد و قطعی یا اتصالی داشته باشد.
 -3دکمه  STARTپرتابگر ،به علت آلودگی دست ممک است کثیف شده باشد و خوب
ک تاکت نک د .جهت تمیز کردن پرتابگر به بخش سرویس پرتابگر مراجعه نمایید.

◄ اندازه گیریها دارای پراکندگی بوده و اعداد سختی با هم تفاوت دارند
 -0قطعه دارای خلل و رج است بهطوریکه سختی آن در تماث نقاط یکسان نیست.
 -2قطعه بیش از حد خش میباشد.لازث است سطح قطعه با سمباده نرث کاﻣﻼًپرداخت شود.

◄ مقادیر اندازه گیری شده با مقادیر واقعی تفاوت دارند
 -0قطعه مورد آزمایش از ضخامت و س گی ی لازث برخوردار نیست .از یک قطعه س گی به
ع وان نگهدارنده و گریس جهت محکم کردن قطعه کار به آن استفاده نمایید.
 -2در تورتیکه قطعه با حمایت یک قطعه س گی تر و گریس اندازهگیری میشود به انداره
کا ی دو قطعه به هم شرده نشدهاند.
 -3اگر سطح مورد سختی س ی توسط یک دستگاه س گ دور بالا (ویا عملیات مشابه دیگر)
پرداخت شده باشد به علت گرمای زیاد تولید شده سطح جسم سخت میشود و سختیس ی
روی ای قطعه بیشتر از مقدار واقعی خواهد شد.
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◄ قطعه خاصی وجود دارد که جنس آن در جدول دستگاه وجود ندارد و به
همین دلیل دستگاه جواب صحیح اعلام نمیکند.
در تورت وجود نمونه کیفی مشابه (نمونهای از همان قطعه و با سختی مشخص) تفاوت آن را
با عددی که دستگاه اعلاث میک د (با یک نوع پرتابگر خاص و نوع لز خاص) را در تفحه
کالیبراسیون وارد نمایید (به بخش کالیبراسیون مراجعه شود).

◄قطعه دارای قسمت مسطح جهت قرار دادن پرتابگر نمیباشد.
برای اندازه گیری قطعاتی که دارای سننطوح موازی و مسننطح نمی باش ن د (مان د میله گرد)
باید از هد( )HEADمحدب یا مقعر اسننتفاده نمود .و اگر قطعه کوچک باشنند ،جهت قرار
دادن قطعه روی جسم س گی باید جسم س گی را به شکل مخالف قطعه مورد ن ر ماشی
کاری کرد تا ب سترم ا سبی برای ج سم سبک بوجود آید .با ا ستفاده از گریس و شردن دو
جسم به همدیگر ،دو جسم کاﻣﻼ به هم کوپل خواه د شد.

◄در تنظیم صفحه اصلی ،تعویض نوع فلز انجام نمیشود
ه گاث تغییر نوع لز باید در تننفحه اتننلی  N=0باشنند .اگر  Nمقداری غیر  0باشنند لازث
است دکمه  NXTرا شار دهید تا  SERIALیک واحد اضا ه شده و N=0شود.

◄ در یک د سته آزمون (برای مثال  N=5آزمون انجام شده) چگونه میتوان
مقادیر اندازهگیری شده را ،در مقیاسهای دیگر مشاهده کرد.
با فشردن دکمه  SETدر صفحه اصلی وارد تنظیم صفحه اصلی شوید .مکان نما را روی UNIT
قرار دارد .دکمههای  NXTو  CLRرا فشار دهید .مقیاسهای مختلف نمایش داده شده و تبدیل
سختی اندازهگیری شده و مقادیر آماری به مقیاس جدید نشان داده خواهد شد.
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نکات مربوط به سرویس و نگهداری
دستگاه سختیس ج کوپا مدل  D06یک دستگاه اندازهگیری (ابزار دقیق) بوده و ب ابرای لازث است
احتیاط لازث در نگهداری آن ،و سرویسهای لازث جهت حفظ کیفیت اندازهگیری مورد توجه قرار گیرد.

حفاظت از آلودگی محیط کار
سننعی ک ید دسننتگاه سننختیسن ی را با کیف مخصننوص و یا حتی کاور سننلفونی از آلودگی های
محیط کار حفظ نمایید .از تماس روغ و یا گازوئیل با کابل پرتابگر پرهیز نمایید .پرتابگر حسنناس
تری قطعه سختی س ج نسبت به آلودگی میباشد ،لذا پیش از استفاده از دستگاه سطح مورد ن ر
جهت آزمون را پولیش کرده،آن را کاملاً تمیز نموده سپس پرتابگر را در محل سختی س ی قرار
دهید .پس از اتماث کار با دستگاه آن را در کیف دستگاه و یا محل تمیز دیگری قرار دهید.

باتری
رعایت نکات زیر میتواند طول عمر مفید باتری (بطور متوسط دو سال) را ا زایش دهد.
◄ جهت شارژ کامل باتری حداقل بی  01الی  01ساعت آداپتور را به دستگاه وتل ک ید.
◄ حداقل در هر ماه یک بار اجازه دهید تا باتری به طور کامل تخلیه شننود (دسننتگاه با نشننان دادن
پیغامی بر روی تننفحه نمایش ضننعیف شنندن باتری را اعلاث میک د و دسننتگاه را خاموش میک د).
سپس آن را مطابق با د ستور العمل نگه داری و شارژ باتری که در تفحات ابتدای د ترچه اه ما ذکر
شده است شارژ ک ید .
◄ ولتاژ و جریان آداپتور مخصوص دستگاه به گونهایی طراحی شده است که با مدار شارژر هم خوانی
دارد .ب ابرای سعی ک ید از آداپتورهای دیگر استفاده نک ید.
◄ جهت تعویض باتری قدیمی با باتری جدید به بخش مربوط به راهنمای تعویض باتری
مراجع نموده و مطابق با دستور العمل اقدام نمایید.
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کالیبراسیون
اگر سختیهای اندازهگیری شده توسط دستگاه دارای پراک دگی زیادی است ابتدا پرتابگر را مطابق
دستورالعمل سرویس ،شستشو دهید .در تورتیکه ای مسئله همچ ان وجود داشت با شرکت
کوپاپژوهش تماس بگیرید .اما اگر سختیهای اندازهگیری شده دارای اختلاف ابتی نسبت به مقدار
واقعی هست د ،دستگاه نیاز به کالیبراسیون دارد .کالیبراسیون دستگاه توسط کاربر ،و با استفاده از
م وی کالیبراسیون و همچ ی به وسیله سه بلوك سختی استاندارد در ردههای نرث ،متوسط و
سخت قابل اجراست.کالیبراسیون دقیقتر توسط شرکت کوپاپژوهش تورت میگیرد .طبق الزامات
 ISOکالیبراسیون در زمانهای دورهای باید ان اث شود.
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دستورالعمل سرویس پرتابگر T1
به ه گاث سختیس ی سطوح آلوده به ذرات لزی ،دودههای عملیات حرارتی ،مواد روغ ی و  ...به
دلیل تماس نوك پرتابه با سطح جسم و مکشی که در ه گاث برگشت پرتابه ای اد میشود ،آلودگیها
وارد لوله پرتابگر شده و سیستم اندازهگیری سرعت را دچار اختلال میک د .ای اختلال به تورت
اعلاث خطا )  ( ERRORتوسط دستگاه مب ی بر عدث دریا ت سیگ ال از پرتابگر ظاهر میگردد.
در تورت بروز چ ی مشکلی ،لازث است درون لوله پرتابگر شستشو داده شود.ای کار باید با دقت
و ظرا ت ان اث شود تا به س سورها و سیستم الکترومغ اطیسی تامی ک ده انرژی پرتابه آسیبی
وارد نگردد.
جهت شستشو میتوانید از ب زی کاملا تمیز یا الکل ویا اسپری خشک (اسپری ک تاکت شوی خشک)
استفاده نمایید .و حتما پس از شستشو داخل لوله را با هوای شرده (باد) خشک نمایید.استفاده از
دستمال کاغذی به دلیل به جا گذاشت پرز در داخل بدنه پرتابگر توتیه نمی شود.

نکات مهم در هنگام سرویس پرتابگر
◄ جهت سرویس پرتابگر مطابق با شکل و توضیحات ذیل اقداث نمایید و از به کاربردن شار و
ضربههای غیر ضروری به بدنه پرتابگر جدا خودداری نمایید.
◄ جهت باز و بسته نمودن تهپوش و هد پرتابگر از آچار مخصوص استفاده نمایید.
◄ در کلیه مراحل سرویس پرتابگر ،از کشیدن کابل پرتابگر و خارج نمودن نگهدارنده کابل از
داخل شیار بدنه ،جدا خودداری نمایید.
◄ از آغشته شدن سیمهای قرار گر ته در زیر تبدیل پرتابگر به مواد شوی ده خودداری نمایید
در تورت بروز چ ی مشکلی ،با استفاده از هوای شرده به آرامی و از اتله 21سانتیمتری
محل را خشک نمایید و از خارج نمودن سیم ها جدا خودداری نمایید در غیر ای تورت
آسیب جبران ناپذیری به پرتابگر وارد خواهد شد .
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ته پوشT1

فنر
آهنربا

تبدیل T1
نگهدارنده کابل
بدنه T1

هد تخت
◄ مطابق شکل ابتدا هد تخت را باز نمایید.
◄ در مرحله دوث ته پوش را به آ رامی و با اسنننتفاده از آچار پرتابگر باز ک ید و آه ربا را از داخل آن
خارج ک ید
◄ همانطور که ملاح ه می نمایید در داخل ته پوش ر ظریفی وجود دارد ،با ا ستفاده از یک پ س یا
ج سم نوك تیز نازك ر را به آرامی از داخل ته پوش خارج ک ید.دقت نمایید تا از ک شیده شدن
ر اجت اب شود.
◄ از باز نمودن تبدیل پرتابگر جدا خودداری نمایید
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◄ ب ز بدنه ا تلی پرتابگر بقیه قطعات را در داخل ظرف ب زی کاملا تمیز یا الکل قرار دهید و سپس
با برس ( رچه)  ،آلودگی آن ها را تمیز کرده و بهتر ا ست با ا ستفاده از هوای شرده (باد) آن ها را
خشک نمایید
◄ با برس گرد و الکل ویا ا سپری خ شک ،داخل لوله پرتابگر را ش سته و تو سط د ستگاه هوای شرده
داخل لوله را کاملاَ تمیز و خ شک نمایید.در تورت در د سترس بودن ا سپری ک تاکت شوی خ شک
حتما جهت شستشوی کلیه بخش های پرتابگر از ای اسپری استفاده ک ید.
◄ اگر لوله پرتابگر  T1را در مقابل نور قرار دهید ،دو سنننوراخ کوچک روبروی هم در اتنننله یک
سانتیمتری مشاهده خواهید نمود (سیستم نوری اندازه گیری سرعت) .سعی ک ید با کشیدن برس به
آرامی در ای م طقه آلودگی های داخل ای سننوراخ ها را تمیز نمایید .در بعضننی موارد آلودگی درون
سوراخها سخت شده و توسط مایع شوی ده نیز از بی نمیرود ،لازث است تا بدنه را تا نیمه(بخش لاغر
بدنه ) درون ظر ی از الکل طبی (اتانول  )%11رو برده و  0تا 3دقیقه تبر نمایید تا آلودگی ها و روغ
توسط الکل شسته شوند،سپس با استفاده از برس سرویس داخل لوله را پاك نمایید.
◄ بدنه بیرونی پرتابگر ،کابل و سوکت را نیز با الکل تمیز نمایید .اطراف دکمه پرتابگر را نیز شسته و
نهایتاً روی آن هوای شرده بگیرید.
◄ در ه گاث مونتاژم دد،دقت نماید که ر حتما از سمت مقطع بزرگتر ،داخل ته پوش قراربگیرد و
نوك ر با لبه بیرونی ته پوش هم سطح باشد .هرگاه ر از لبه ته پوش بالاتر قرارگر ت آن را از داخل
ته پوش خارج نموده و اندکی بی دو انگشت شار دهید و دوباره در جای خود قرار دهید.اگر ر در
کف ته پوش حالت جمع شدگی داشت آن را اندکی بکشید.در هر دو تورت دقت نمایید تا ر و لبه
ته پوش هم سطح باش د در انتها آه ربا را از سمت لزی آن روی ر قرار دهید.دقت نماید تا آه ربا را
وارونه قرار ندهید.پس از قرار دادن آه ربا،جهت بست ته پوش،رزوه های آن را تا نیمه بب دید سپس
انتهای لزی برس سرویس را ار بد نه عبور داده و با استفاده ار آن آه ربا را به سمت بالا شار دهید و
ته پوش را تا انتها بب دید و در آخر با استفاده از آچار،محکم نمایید.
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تعویض باتری دستگاه
باتری دستگاه از نوع نیکل -کادمیم می باشد که برای شارژ به زمانی در حدود  01الی  01ساعت
نیاز دارد.ای باتری ها دارای خاتیتی موسوث به ا رحا ه میباش د
ا رحا ه ) (Memoryeffectبه ای مع ی است که اگر شارژ و دشارژ کامل باترم ان اث
نشود،باتری قط به میزان آخری درتد از شارژ باقى مانده م ددا شارژ مى شود.ا ر حا ه کارایى
باترم را کاهش مى دهد .ای حالت در مورد باترم هام  Ni-Cdمصداق دارد .ای گونه باترم ها قبل
از ای که شارژ شوند به خوبى دشارژ نمى شوند یع ى همیشه مقدارم از شارژ خود را نگه مى دارند و
عمل شارژ به خوبى ان اث نمى شود که سبب کاهش عمر مفید و ظر یت باترم می شود و حتى در
مواردم از کار بیفتد .لازث است که برای حفظ عمر باتری پس از هر سه بار شارژ یکبار آنرا بطور کامل
دشارژ نموده و دوباره به مدت  01ساعت شارژ نمایید .
پس از طی شدن مدت زمان عمر مفید ای باتری و میزان چرخه شارژ آن ها لازث است تا باتری
قدیمی با باتری جدید تعویض شود.
جهت تعویض باتری مطابق شکل اقداث نمایید.
ابتدا د ستگاه را از سمت نمای شگر روی سطح تاف و نرمی قرار داده و مراحل زیر را به ترتیب اجرا
نمایید.

◄ پی های نگه دارنده پایه قاب را بازنمایید.
◄ نگه دارنده را از قاب جدا نمایید .
◄ در زیر نگه دارنده درب جعبه باتری قراردارد که باید پی آنرا نیز باز نمایید.
◄ درب جعبه باتری را بردارید.
◄ با باز شدن درب جعبه باتری،برای خارج نمودن باتری آن را به آرامی بیرون بکشید.
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پایه نگه دارنده
پیچ درب جعبه باتری
پیچ های نگه دارنده پایه

درب جعبه باتری

پک  0تایی باتری
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◄ باتری به و سیله  2ر شته سیم سیاه و قرمز به یک سوکت قفل دار سیاه رنگ مت صل شده
است  .باتری را تا جایی از محل خود خارج نمایید تا سوکت از بدنه خارج نشود.
◄ با استفاده از یک دستگاه هویه مخصوص لحیم کاری که کاملا داغ شده است،محل اتصال
سیم به باتری قدیمی را گرث نمایید تا لحیم آن ذوب شود در ای مرحله می توانید سیم را
از لحیم مذاب خارج ک ید  .پس از جا کردن هر دو سمت باتری ،برای ات صال باتری جدید،
سیم قرمز به سر مثبت باتری ( )+و سیم سیاه را به سر دیگر باتری لحیم نمایید .

هویه قلمی

محل لحیم سیم
سیاه

به باتری

BATTERY
XXXX mAH/6v

محل لحیم سیم

قرمز به باتری

XXXXبین  991تا  1111 mAhمی باشد
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مشخصات فنی پرتابگر T3
کاربرد اتلی پرتابگر  T3در س ش قطعات سبکتر و نازكتر و همچ ی سختیس ی سطحی (برای
مثال سطوح سمانته شده) است
مشخصات فنی پروب T3
وزن پرتابه 0.8 gr
انرژی برخورد 0.0036 J
طول پرتابه 12 mm
ارتفاع پرتابه 75 mm
خطای اندازه گیری مستقیم نسبت به ضخامت قطعه (بدون حمایت قطعه س گی و
مقدار خطا
گریس)
ضخامت قطعه
بین  5 mmالی  %10 6.5 mmکمتر از مقدار واقعی
بین  6.5 mmالی  %0/0 8 mmکمتر از مقدار واقعی
بین  8mmالی  %2 12 mmکمتر از مقدار واقعی
بیشتر از  12 mmبدون خطا
جدول وق تقریبی بوده و بستگی به شکل یزیکی قطعه کار دارد .برای رسیدن به عدد واقعی باید
درتد خطا را ،با مقدار اندازهگیری شده جمع نمود.
خطای اندازه گیری غیر مستقیم نسبت به ضخامت قطعه (با حمایت قطعه
گریس)خطا
سنگین و مقدار
ضخامت قطعه
بین  0.3 mmالی  %17 0.4 mmکمتر از مقدار واقعی
بین  0.4 mmالی  %7 0.5 mmکمتر از مقدار واقعی
بین  0.5mmالی  %3 0.6 mmکمتر از مقدار واقعی
بیشتر از  0.6 mmبدون خطا
جدول وق تقریبی بوده و هرچه جسم سختتر باشد دقیقتر است .قطعه حمایت ک ده باید تاف و
سخت باشد .برای رسیدن به عدد واقعی باید درتد خطا را  ،با مقدار اندازهگیری شده جمع نمود
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پرتابگر T3
 -0ته پوش
 -2دکمه START
 -3کابل پرتابگر
 -1بدنه T3
 -5هد تخت
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