
 

 جک بتن شکن دیجیتال دستور العمل استفاده از دستگاه



 

 جک بتن شکن دیجیتال دستور العمل استفاده از دستگاه

 

جه با تو دهیدپیش از آغاز آزمایش و روشن کردن دستگاه و پیش از اینکه نمونه را داخل دستگاه قرار 

 .کنیدرا مشخص  دهید( که باید داخل دستگاه قرار Spacerهایی )به اندازه نمونه، تعداد اسپیسر

رد گی( قطعه ای فلزی است که روی فک پایینی دستگاه قرار میSpacerالزم به ذکر است که اسپیسر )

نمونه  کنیددهد و هرچه اسپیسرهای بیشتری به فک پایین اضافه و ارتفاع فک پایینی را افزایش می

 .کنیدهای بزرگتر تعداد اسپیسرها را کمتر مورد آزمایش باید کوچکتر باشد و برای نمونه

تعدادی از این اسپیسرها برای دستگاه در نظر گرفته شده که کاربر با توجه به ارتفاع نمونه تعداد مورد 

 کند.یاستفاده خود را مشخص م

 باشد کهمحل اتصال کابل می 5نشان داده شده پشت صفحه نمایشگر دارای  1همانطور که در شکل  

 هر کدام به شرح زیر است: کاربری

A  سوراخ 4: کابل، ( که مربوط به فشارPressureدستگاه ) باشد.می 

B  باشد.که مربوط به میکروسوئیچ می ،سوراخ 2: کابل  

C کابل اتصال برق موتور : 

E  برق نمایشگراتصال : کابل 

 

 

 

 
 

  1 شکل شماره 



 

 م دهید:برای شروع آزمایش مراحل زیر را با دقت انجا

و با توجه به توضیحات باال کابل هر قسمت را به  1ابتدا برای راه اندازی دستگاه طبق شکل شماره  -1

پشت صفحه نمایشگر که در کنار کابل برق  روشن/خاموشو کلید  کنیدمحل مربوط به خود متصل 

 تا اتصال برق دستگاه برقرار گردد. دهیدگر تعبیه شده را فشار نمایش

نکته : برای عملکرد درست دستگاه باید تمام کابل ها به جز کابل اتصال به کامپیوتر )که اتصالش جز 

 برای گرفتن خروجی از نتایج ضروری نیست( در محل مربوط به خود متصل باشند.

نشان داده شده که پس از روشن شدن دستگاه اطالعات  2شکل کلی نمایشگر در شکل شماره  -2

  شود.روی نمایشگر ظاهر می 2موجود در شکل شماره 

 

 

 

به  خط باشد که هرخط می 2کنید نمایشگر دارای مشاهده می 2همانطور که در شکل شماره  -3

 باشد:ترتیب از باال به پایین به شرح زیر می

  این مقدار در هنگام  .است ای نیروی اعمالی به نمونهلحظهخط اول نمایشگر نشان دهنده مقدار

دهد و در پایان آزمایش و پس از ای را نشان میدر لحظه متغیر بوده و نیروی لحظهآزمایش 

 دهد.نشان می  F(max)توقف دستگاه حداکثر نیروی اعمالی را به صورت

 

2شکل شماره   

 جک بتن شکن دیجیتال دستور العمل استفاده از دستگاه

 



 

  ا رع نمونه بر حسب کیلوگرم بر سانتی متر مربع نمایشگر مقدار فشار روی سطح مقط دومخط

 توسط ،دهد که بر اساس نوع مقطع انتخابی و نیروی فشاری رو سطح مقطع نمونهنشان می

همچنین در زمانی دستگاه در حال حرکت است در خط دوم نوع  شده است.دستگاه محاسبه 

 شود.ا غیر فعال( نشان داده میمقطع انتخابی و وضعیت دستگاه )فعال ی

تا وارد بخش تنظیمات دستگاه  دهیدرا فشار  modeبرای انجام تنظیمات اولیه یک مرتبه کلید  -4

 .شوید

 شما( از Passwordکه درخواست یک گذرواژه ) شویدمیمواجه  3در این قسمت با پیغام شکل 

 دارد.

 

 

 

 

 .20و عدد  10تعریف شده که این دو گذرواژه عبارتند از عدد گذرواژه  2برای این دستگاه 

نشان داده شده  –با کلیدهای + و  توانیدباشد که میبرای انجام تنظیمات اولیه آزمایش می 10عدد 

 .برسیدعدد گذرواژه را کم یا زیاد کنیم تا به عدد دلخواه  3روی شکل شماره 

باشد که با توجه به انجام این تنظیمات توسط کارشناسان ه مینیز برای انجام کالیبراسون دستگا 20عدد 

 شود وارد این بخش از تنظیمات نشوید.بهرادسازان توصیه می

 

3شکل شماره   

 جک بتن شکن دیجیتال دستور العمل استفاده از دستگاه

 



 

را فشار دهید تا وارد بخش  modeدر قسمت گذرواژه یک مرتبه کلید  10پس از وارد کردن عدد  -5

 تنظیمات اولیه آزمایش شوید.

 

 .بین موارد تعریف شده انتخاب کنید نوع و اندازه نمونه مورد آزمایش را از توانیددر این قسمت می -6

های نمونه استوانه ای با اندازه 2نمونه مکعبی و  3نمونه تعریف شده که شامل  5برای این دستگاه 

روی  –با استفاده از کلیدهای + و  توانیدنشان داده شده است. می 4مختلف است که در شکل شماره 

. پس از انتخاب مشخصات رده و مورد دلخواه را انتخاب کنیدگر موارد تعریف شده را مشاهده کنمایش

 .شویدو وارد تنظیم بعدی  دهیدرا فشار  modeنمونه مجددا کلید 

 

 

 

 

 

 

 

 

4شکل شماره   

 جک بتن شکن دیجیتال دستور العمل استفاده از دستگاه

 



 

نشان داده شده آهنگ افزایش نیروی اعمالی دستگاه قابل   5در این قسمت که در شکل شماره  -7

 100است و همانطور که در شکل نشان داده شده واحد تغییر نیروی اعمالی توسط دستگاه  مشاهده

  گردد.کیلوگرم اضافه می 100کیلوگرم  100باشد یعنی نیرو به صورت کیلوگرم می

 

 

 

 

 

ن مجددا باشد. بنابرایالزم به ذکر است که این مقدار از قبل تعریف شده و قابل تغییر توسط کاربر نمی

 را فشار دهید تا وارد تنظیم بعدی شوید. modeکلید 

 کهاست تعریف  قابلنشان داده شده ظرفیت حداکثر دستگاه  6در این قسمت که در شکل شماره  -8

کیلوگرم تعریف  180000تن معادل  180تن این مقدار برابر  200شود برای جک بتن شکن توصیه می

را فشار داده و وارد تنظیم  modeگردد. پس از وارد کردن مقدار ظرفیت حداکثر دستگاه مجددا کلید 

 بعدی شوید.

 

5شکل شماره   

6شکل شماره   

 جک بتن شکن دیجیتال دستور العمل استفاده از دستگاه

 



 

 قابلر بار اعمالی توسط دستگاه نشان داده شده حداکثر مقدا  7در این قسمت که در شکل شماره  -9

. برای دستگاه طوری برنامه ریزی شده که هر زمان به این مقدار نیرو برسد متوقف باشدمیتعریف 

 کند.شود و اعمال نیرو را قطع میمی

 

کیلوگرم  150000تن معادل  150تن برابر با  200شود این مقدار را برای جک بتن شکن توصیه می

وند و شهای بتن در عددی بسیار پایین تر از این مقدار دچار گسیختگی میتعریف کنید زیرا نمونه

نیازی به وارد کردن فشار بیشتر به دستگاه نیست و همچنین توجه شود مقدار تعریف شده در این 

 ، باشد.وارد کردید 8تگاه که در مرحله قسمت باید کمتر از ظرفیت حداکثر دس

 را فشار دهید و وارد تنظیم بعدی شوید. modeمقدار دلخواه مجددا کلید  پس از تعریف

 نشان داده شده مقدار نیروی منفی فنرها قابل تنظیم است. 8در این قسمت که در شکل شماره  -10

 

 

7شکل شماره   

8شکل شماره   

 جک بتن شکن دیجیتال دستور العمل استفاده از دستگاه

 



 

 قابلر بار اعمالی توسط دستگاه نشان داده شده حداکثر مقدا  7ل شماره در این قسمت که در شک -9

. برای دستگاه طوری برنامه ریزی شده که هر زمان به این مقدار نیرو برسد متوقف باشدمیتعریف 

 کند.شود و اعمال نیرو را قطع میمی

 

کیلوگرم  150000تن معادل  150تن برابر با  200شود این مقدار را برای جک بتن شکن توصیه می

وند و شیین تر از این مقدار دچار گسیختگی میهای بتن در عددی بسیار پاتعریف کنید زیرا نمونه

نیازی به وارد کردن فشار بیشتر به دستگاه نیست و همچنین توجه شود مقدار تعریف شده در این 

 ، باشد.وارد کردید 8تگاه که در مرحله قسمت باید کمتر از ظرفیت حداکثر دس

 را فشار دهید و وارد تنظیم بعدی شوید. modeمقدار دلخواه مجددا کلید  پس از تعریف

 نشان داده شده مقدار نیروی منفی فنرها قابل تنظیم است. 8در این قسمت که در شکل شماره  -10

 

 

 

7شکل شماره   

8شکل شماره   

 جک بتن شکن دیجیتال دستور العمل استفاده از دستگاه

 



 

انع از ورود مای فلزی به عنوان گردگیر تعبیه شده که دستگاه صفحه و پیستون سیلندر باالیقسمت در 

فنر به قسمت پایین  2. این صفحه به وسیله گرددو پیستون می سیلندرفضای بین های بتن به سنگدانه

 یشده و به واسطه تنش کششیمتصل شده که این دو فنر در هنگام آزمایش دچار  بدنه دستگاه

کنند. مقدار وارد شده در این قسمت نیروی نفی ایجاد میدهند، نیروی ممقاومتی که از خود نشان می

این  شود.منفی این فنرها است که توسط دستگاه به صورت خودکار از کل مقدار نیروی اعمالی کم می

ود در شو به کاربر توصیه میمقدار با توجه به نوع و جنس فنر توسط کارشناسان بهرادسازان وارد شده 

. بنابراین برای گذر از این تنظیم و وارد شدن به تنظیم بعدی مجددا نکنداین قسمت تغییری ایجاد 

 .دهیدرا فشار  modeکلید 

یکی از شرایط پایان آزمایش قابل تعریف نشان داده شده  9در این قسمت که در شکل شماره  -11

فشاری است که پس از ایجاد این افت باشد. مقدار وارد شده در این قسمت نشان دهنده مقدار افت می

شود. در زمان ترک خوردن نمونه و پیش از گسیختگی به علت از هم گسستن فشار دستگاه متوقف می

توانیم با توجه به نوع آزمایش مقدار شود که ما میذرات بتن، افت قابل توجهی در مقاومت آن ایجاد می

 آن را تعریف کنیم.

 

 

های ایجاد شده در نمونه قابل مشاهده درصد تعریف شود تا ترک 20نیز برابر شود این مقدار توصیه می

 باشد.

 

9شکل شماره   

 جک بتن شکن دیجیتال دستور العمل استفاده از دستگاه

 



 

را فشار دهید. پس از این کار انجام تنظیمات به پایان  modeپس از انجام این تنظیم مجددا کلید 

رسیده و مشاهده خواهید کرد که صفحه نمایشگر صفحه پیش فرض که در هنگام روشن کردن دستگاه 

دهد با این تفاوت که تنظیمات ایجاد شده توسط ما برای دستگاه تعریف را نشان می کردیدمشاهده 

 باشد.شده و دستگاه آماده شروع آزمایش می

کلید  حرکت داده و سپس باالرا به  10اهرم نشان داده شده در شکل شماره  برای شروع آزمایش -12

Start مشاهده خواهید کرد که فک پایین  یش شروع شود.روی صفحه نمایشگر را فشار دهید تا آزما

یط کند که یکی از شراکند. این حرکت تا زمانی ادامه پیدا میدستگاه به آرامی به سمت باال حرکت می

 پایان آزمایش فراهم شود تا دستگاه متوقف گردد.

توانید می 11ذکر این نکته ضروری است که با چرخاندن پیچ تعبیه شده روی دستگاه در شکل شماره 

 سرعت بارگزاری را کاهش یا افزایش دهید.

 

10شکل شماره  11شکل شماره    

 جک بتن شکن دیجیتال دستور العمل استفاده از دستگاه

 



 

 نکته : چند حالت برای متوقف شدن آزمایش وجود دارد :

  سانتی متر به سمت باال حرکت کند میکروسوئیچ عمل کرده و دستگاه  4اگر فک پایین دستگاه

 جابجایی به عنوان مقدار حداکثر برای دستگاه تعریف شده است.کند. این مقدار را متوقف می

  اگر نیروی اعمالی دستگاه به مقدارOver Load  برسد دستگاه متوقف  9تعریف شده در مرحله

 شود.می

  حرکت دهید فشار روغن زایل  پایینرا به سمت  10اگر در حین آزمایش اهرم شکل شماره

 شود.شده و دستگاه متوقف می

  از  افت نیرو را پیشدرصدی از  11دستگاه با توجه به مقدار تعریف شده در مرحله که زمانی

 شود.احساس کند، متوقف میگسیخته شدن 

  اگر به هر علتی کلیدStop شود.روی صفحه نمایشگر را فشار دهید، دستگاه متوقف می 

  ،ود.شمیاز حرکت ایستاده و متوقف دستگاه اگر به هر علتی اتصال برق دستگاه قطع شود 

حرکت  پایینرا به سمت  10ر پایان پس از متوقف شدن آزمایش حتما اهرم شکل شماره د -13

متصل  1دهید و در صورت نیاز، کابل اتصال به کامپیوتر را در محل مشخص شده در شکل شماره 

ایش را های خروجی آزمکنید و با اتصال سر دیگر کابل به کامپیوتر رومیزی و یا لپتاپ نتایج و داده

 برداشت کنید.

 

 جک بتن شکن دیجیتال دستور العمل استفاده از دستگاه

 


