Student-2 és 6 mikroszkóp

Bevezetés
Gratulálunk a mikroszkóp megvásárlásához. Ez az eszköz egy kifinomult optikai
rendszer, amely magas minőségi követelményeknek megfelelő anyagokból készült.
Megfelelő használat mellett egész életre szóló élményt adhat.
Kérjük, a mikroszkóp használatba vétele előtt olvassa el a használati utasítást
tartalmazó kézikönyvünket, és ismerkedjen meg a mikroszkóp részegységeivel,
működésével és felhasználásának lehetőségeivel, így optimálisan kihasználhatja a
mikroszkóp adottságait.
A Student-2 és Student-6 mikroszkóp az üzletünkben forgalmazott biológiai
mikroszkópok között az egyszerűbb típusba tartozik. Mivel azonban a mikroszkópok
viszonylag egyszerű optikai felépítésű, több száz esztendeje létező eszközök, ezek a
modellek alacsonyabb ár mellett is jó képalkotást biztosítanak, hiszen az üveg
lencsék és más optikai elemek ma már jó minőségben is kedvező áron készíthetőek
az új technológiáknak (miniatürizálás, automatizálás) köszönhetően. A Student-2
mikroszkóp 40x, 64x, 100x, 160x, 400x és 640x-es nagyításra képes. A Student-6-ot
20x, 40x, 50x, 64x, 100x, 160x, 200x, 400x, 500x, 640x, és 1000x (Oil) nagyításon
használhatjuk. Az Oil kifejezés olajimmerziós objektívet takar. Bár elméletileg volna
lehetőség 1600x-os nagyítás elérésére is, ez a tartomány már meghaladja a
bemutatott optikai eszköz korlátait. Megvilágításukról dönthető homorú tükör
gondoskodik, a beérkező fény erőssége egy forgatható írisz-diafragmával
szabályozható. A Student-6 esetében a fényt egy Abbe-féle kondenzor fókuszálja,
mely kontrasztosabb leképezést tesz lehetővé. Ugyanezen típusnál két irányba
mozgatható tárgyasztalt találunk, amely a preparátum mozgatását, és így
tanulmányozását megkönnyíti. A műszerekhez, amelyek elegáns fadobozban
találhatóak, 3 tárgylemez is tartozik.
A mikroszkópok elsősorban a mikrovilággal ismerkedők, gyerekek, iskolák és amatőr
természetbúvárok számára ajánlottak. A Student-2 típus egyszerű felépítésű, de
optikailag kitűnő kezdő mikroszkóp. A Student-6 több, hasznos kiegészítővel van
felszerelve: tárgyasztal-finommozgatás, Abbe-féle kondenzor, finom élességállítási
lehetőség, amelyek ezt a típust a komoly természetbúvár hatékony
alapmikroszkópjává teszik. Használatukhoz preparátumokat kell készíteni, amelyeket
üveg tárgylemezeken helyezünk el, és igény szerint fedőlemezzel fedünk le. Kiválóan
alkalmas a növények, növényi sejtek, a vízben élő mikrovilág a talajban élő
mikroorganizmusok és egyéb apró élőlények vizsgálatára. A nagyítás a revolverfejbe
szerelt három vagy négy objektív forgatásával változtatható. Az okulár cseréjével is
változtathatunk a nagyításon.

Tanács: Ne feledje, a mikroszkóp csak egy eszköz, a felhasználón múlik, mit tud
kihozni belőle. Járjon utána a mikroszkópok felépítésének és a preparátumok
készítésének. Nyitott szemmel gyűjtse össze környezetéből a vizsgálandó tárgyakat.
Elemezze őket és értelmezze a látottakat, olvasson utána, miért olyan a tárgy,
ahogyan megfigyelte!

A mikroszkóp részei (1-2. ábra)

Student-2

Student-6

1-2. ábra
1. Okulár 2. Revolverfejbe szerelt objektívek 3. Tubus 4. Durva élességállító
(fókuszáló) gomb 5. Finom élességállító (fókuszáló) gomb 6. Tartókar
7. Tárgyasztal és tárgylemez-tartó 8. Forgatható homorú tükör 9. Forgatható
diafragma a tárgyasztal oldalán (Student-2) vagy Abbe-féle kondenzor (Student-6)
10. Talp 11. Tárgyasztal finommozgató rendszere

A mikroszkóp használata
1. Helyezze a mikroszkópot egy sima, egyenletes felületre, amely nem túl kényes,
ellenáll a karcoknak és lehetőség van elhelyezni rajta a mintákat is. Erre a célra
tökéletesen megfelel egy asztal (munkaasztal). Széken ülve kényelmesen bele kell
tudnunk tekinteni a mikroszkóp okulárjába. A munkaasztal felületét, ha az kényes,
takarja le műanyag fóliával vagy vastagabb papírral.
2. A mikroszkóp működéséhez erős fényre van szükség, amit külső fényforrás
biztosít. Helyezze a mikroszkópot minél közelebb egy ablakhoz, vagy a mesterséges
fényforráshoz, majd állítsa be a tükröt úgy, hogy a fény a tárgyasztalon lévő lyukon
keresztül az objektívbe jusson. A Student-6-os modellnél egy Abbe-féle kondenzor
fókuszálja a fényt a tárgysíkba, a preparátumra. A kondenzor szintén rendelkezik egy
rekesszel, amely a fénymennyiséget szabályozza (írisz-diafragma).
3. Emelje fel a mikroszkópfejet a fókuszáló gombbal olyan magasságba, hogy
kényelmesen hozzáférjen a tárgyasztalhoz.
4. A vizsgálandó preparátumot vagy mintát helyezze a tárgyasztalra oly módon, hogy
a minta a tárgyasztal közepére essen, a fényútba. Ezután rögzítse a mintát a
leszorító karokkal.
5. A mikroszkópon található élességállító (fókuszáló) gomb segítségével,
folyamatosan az okulárba tekintve állítsa élesre a képet. Ne alkalmazzon gyors,
hirtelen mozdulatokat, lassan forgassa a gombot a kívánt élesség eléréséig. Mivel a
mikroszkóp csak egy szűk sávban ad éles képet, ezért előfordulhat, hogy egy hirtelen
mozdulat során úgy ugorja át ezt a tartományt, hogy nem veszi észre. Ezért kell
lassan élességet állítani. Az élességet előbb durván állítsa be, majd a finom
élességállító gombbal fókuszáljon.
Mivel a mikroszkóp objektívje sérülékeny, ezért az élességállítást lehetőleg mindig
úgy érdemes végezni, hogy szabad szemmel kívülről (oldalról) rátekintve leeresztjük
a fejet a minta felszínéhez közel, majd az okulárba nézve, azt felfelé emelve
fókuszálunk. Így elkerülhetjük, hogy a lefelé irányuló mozgatás során az objektív
nekiütközzön a tárgynak. Ekkor nem csak a mikroszkóp sérülhet meg, de a minta is
károsodhat.
6. A diafragma segítségével változtathatja az objektívbe jutó fény erősségét. A
gyengébb fény erősebb kontrasztot jelent, vagyis bizonyos finom részletek zártabb
diafragmával néha jobban láthatóak. Kisebb nagyításokon szűkítse a rekeszt, nagy
nagyításon hagyja azt teljesen nyitva. Az okuláron keresztül, a tárgyat figyelve állítsa
be azt a fénymennyiséget, amellyel a részletek a legjobban láthatóak.
7. A nagyítás változtatásához forgassa a revolveres objektívfejet a megfelelő állásba
addig, amíg a szerkezet finoman nem kattan. Ekkor van az objektív az optikai
tengelyben. A nagyítást az okulár cseréjével is változtathatja.
8. A tárgylemezt a tárgylemez-finommozgatással mozgathatja, így a preparátum
minden részletét alaposan szemügyre veheti (Student-6).

Tipp:
1. Ha jól ki szeretnénk használni mikroszkópunk adottságait, meg kell ismerkednünk
a környezetünkben található tárgyak mikrovilágával, és a preparátum-készítés
fogásaival. Ehhez ad nagy segítséget Bruno P. Kremer könyve, A mikroszkóp
használata.
2. Készítsen jegyzeteket, vezessen naplót a vizsgált tárgyakról, így később is tudni
fogja, mikor, mit nézett meg, és milyen jelenségeket tapasztalt. Sőt, akár rajzot is
készíthet a mikroszkópban látottakról!
3. Egy kompakt digitális fényképezőgépet közepes vagy maximális optikai zoom-mal,
illesszen az egyik okulárhoz úgy, hogy ne mozoghasson, és fényképezze le a
vizsgált tárgyat! Ha nem sikerül elsőre a fotó, addig próbálkozzon, amíg elégedett
nem lesz az eredménnyel! Természetesen ezzel a kis eszközzel és ilyen módszerrel
nem készíthetőek profi felvételek, de az élmény megörökítésére kitűnően alkalmas!

Használati körülmények
A mikroszkópot pormentes helyen, -5 és +40°C közötti hőmérsékleten használja és
tárolja. Lehetőleg szobahőmérsékleten végezze a vizsgálatokat. Kerülje a magas
páratartalmú helyeken (pl. pincékben, üvegházakban) történő használatot: a
mikroszkóp optikai felületein kicsapódó pára megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi a
tárgyak vizsgálatát.

További lehetőségek
Olajimmerzió
Nagy nagyítások esetén (általában 1000x felett) szükség lehet az ún. olajimmerziós
eljárásra.
Ekkor az objektívnek bele kell merülnie egy kevés speciális olajba (immerziós olaj,
cédrusból). Egy igen kis mennyiségű olajat kell a tárgylemezre (fedőlemezre)
cseppentenie, majd a mikroszkóp fejét lefelé mozgatva az objektívlencsét ebbe a
folyadékba süllyeszteni. E lépéssel az objektív lencserendszere, az olajcsepp és a
tárgylemez (fedőlemez) optikailag egyetlen egységgé válik, ami a képminőség
jelentős javulását eredményezi. Ezt a megoldást csak akkor alkalmazhatja, ha az
objektíven az O vagy Oil jelzés szerepel.
A tárgylemez (fedőlemez) közepére, a preparátumra cseppentsen egy keveset a
speciális cédrusolajból, majd helyezze a tárgylemezt az objektív alá. Lassan eressze
le a mikroszkópfejet, hogy az objektív belemerüljön az olajba. Mielőtt az okulárba
tekintene, győződjön meg róla, hogy az olaj kitölti az objektív és a tárgylemez
(fedőlemez) közötti térrészt. Ügyeljen rá, hogy a lehető legkevesebb mennyiségű
olajat használja, és az ne kerüljön a mikroszkóp más részeire. Vizsgálat után az
olajat itassa fel a tárgylemezről (fedőlemezről), és az objektív lencséjét tisztítsa meg
a speciális lencsetisztító kendővel.

Karbantartás
A mikroszkóp gondos használat és igen csekély karbantartás mellett hosszú időn
keresztül elláthatja feladatát.
1. Használaton kívül mindig száraz, lehetőleg szobahőmérsékletű helyen tárolja. Ha
a mikroszkópot nagyon hideg helyen helyezi el, és hirtelen meleg, párás közegbe
viszi, pára fog lecsapódni a külső és belső részén is, ami tartós minőségromláshoz
vezethet, mert a belső optikai alkatrészekről a pára nehezen párolog el, és foltokat is
hagyhat. Kerülje a közvetlen, erős napfényt. A szálló por ellen műanyag fóliával
védje a mikroszkópot.
2. Ügyeljen rá, hogy a mikroszkóp üveglencséit ne érintse meg kézzel. A bőrről a
lencsék felületére kerülő zsír rontja az optikai elemek leképezését (homályos kép), és
a zsíros felületen a por is hamarabb megtapad.
3. A lencsék tisztítására soha ne használjon az ajánlott tisztítószereken kívül mást. A
nem megfelelő anyagok használata károsíthatja a lencséken lévő igen vékony
bevonatokat (amelyek a leképezést javítják). A poros lencsék óvatlan és
szakszerűtlen megtörlése, törölgetése megszámlálhatatlan apró karcolást ejt a
felületen, amelyek többé már semmilyen módon nem tüntethetőek el, az optika
selejtessé válik, homályos képet ad.
A poros lencsék tisztításához használjon optikatisztító gumipumpát vagy
optikatisztító ecsetet. A nagyobb porszemek eltávolítása után esetleg megkísérelheti
a lencsefelszínt optikatisztító folyadékkal megtisztítani. Ehhez egy mikroszálas
törlőkendő sarkára tegyen pár cseppet a folyadékból, majd egyetlen, körkörös
mozdulattal törölje le a felszínt. Ne csepegtessen folyadékot a lencsére és ne nyomja
rá nagy erővel. Ha a szennyeződés egy vagy két próbálkozás után sem tűnik el,
tisztíttassa meg az optikát boltunk munkatársaival.
4. A mikroszkóp külső részeit puha, száraz ruhával tisztítsa: Erős szennyeződés
esetén alkalmazzon gyengén szappanos vízzel átitatott, jól kicsavart, enyhén nedves
törlőkendőt. Ne használjon erős tisztítószereket vagy vegyszereket!
5. Ne próbálja meg szétszerelni a mikroszkópot. A szétszerelés során az egyes,
finoman egymáshoz hangolt optikai elemek elmozdulhatnak, ami az eszköz
leképezését ronthatja, vagy akár használhatatlanná is teheti. Ha úgy érzi, a
mikroszkóp nem ad jó képet, homályos: vizsgálja meg a lencséket, nem porosak
vagy zsírosak-e, esetleg nézz meg, hogy az alátét nem túl világos-e. Ha ezek
rendben vannak, forduljon szakembereinkhez.

