
  برداري ستورالعمل بهرهد

  دستگاه برش مستقيم خاك  
  

  
 

 

 

 
  19395-4477صندوق پستي  2تهران : خيابان وحيد دستگردي (ظفر) ، خيابان همايون ، پالك 

22254545، فكس  22226868،  22223737تلفن : 



Page 1 of 6 
 

  خاك  م يدستگاه برش مستق

هاي تحكيم شده چسبنده ، آزمايش برش مستقيم از قديمي ترين آزمايشهاي تعيين مقاومت برشي خاك  كيي
هاي وارد بر سطحي كه در آن گسيختگي رخ مي دهد در سراسر آزمايش مستقيما كنترل است در اين آزمايش تنش

پايين به طور ثابت به    تكه در جهت افقي به دو قسمت تقسيم شده است قسم  يقوط  كيد. دستگاه شامل  مي شو
كه قسمت بااليي آزاد است ومي تواند در هر دو جهت افقي و   بدون حركت است در حالي  پايه دستگاه اتصال يافته و

قاومت برشي توده خاك ,مقاومت داخلي  توان بوسيله گيج اندازه گيري نمود مقائم حركت كند كه مقدار حركت را مي 
  .بروز دهدمقابله با گسيختگي يا لغزش در امتداد هر صفحه داخلي  برايواحد سطح آن خاك است كه مي تواند 

 شود. تگاه برش مستقيم خاك پرداخته ميير به اختصار به شرح استفاده از دسدر ز

  

  صفحه اول دستگاه برش مستقيم خاك ميباشد. اين 

  Start menu  شويم. يكون وارد صفحه تست نمونه ميآبا لمس اين  
 Calibre step      شويم كه براي وارد قسمت كاليبره استپ موتوردستگاه مي با وارد كردن رمز يكون وآبا لمس اين

  محاسبه دقيق جابجايي است. 
 Calibre loadcell    شويم كه براي محاسبه وارد نمودن رمز وارد قسمت كاليبره لودسل مييكون و  آبا لمس اين

 باشد. دقيق نيرو مي

 

اينكه   كاليبرهتوضيح  به  نياز  ابزارخاك استپ    مجدد   درصورت  شركت  از  مربوطه  رمز  لودسل  و  موتور 
 گردد. درخواست
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١.  MENU لودسل وكالبيره    هر ب ياستارت و كال  يدستگاه كه شامل قسمتها  ياصل  يوارد منو  نهيگز  نيبا تاچ كردن ا
 . ميشوياستپ موتور است م 

٢.  GRAGM ميشوي وارد صفحه گراف م نهيگز نيكردن ا چبا تا . 

٣.  ZERO شوديتمام اطالعات صفر شده ودستگاه آماده استارت م نهيگز نيبا تاچ كردن ا. 

٤.  STOP شوديم  متوقفدستگاه  نهيگز نيبا تاچ كردن ا . 

٥.  FRONT جلو  چيكروسويكه با م  كند ياستپ موتور با سرعت تعيين شده بسمت جلو حركت م  نهيگز  نيبا تاچ كردن ا  
 .شودمتوقف مي  STOP نهييا تاج كردن گزو 

٦.  BACK نهيتاچ كردن گز  اي  و  چيكروسويكه با م  كند ياستپ موتور بسمت عقب حركت م  نهيگز  نيا  چ تا  اب STOP 

 .شوديم متوقف 

٧.  SET & START ميشوياندازه نمونه و سرعت استپ موتور م  ماتيوارد قسمت تنظ نهيگز نيبا تاچ كردن ا . 

 

١.  SAMPLE SIZEاست متريليكه بر حسب م ميكن ي قسمت وارد م  نياندازه صفحه نمونه خاك را در ا. 
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٢.  SPEED0/ 2آن    نيو كمتر  باشد يم  قهيبر دق  متريليم  4مقدار سرعت    ن يشتريب  ميكنيقسمت سرعت را وارد م  نيدر ا  
 .است قهيبر دق متريليم

٣.  %OFF < 90رو،يافت ن  نيكه بعد از برش نمونه و ا  ميكنيبعد از برش نمونه را وارد م  رويدرصد افت ن  نهيگز  نيدر ا  
 باشد 90كوچكتر از  د يمقدار با ني. ادهد ياعمال شده را نشان م يروين نيشتريو ب  است دهمتوقف ش دستگاه 

٤. START TEST     بعد ازZERO  دستگاه   نهيگز  نيذكر شده با تاچ كردن ا  يها  اسياندازه و سرعت در مق  ميكردن و تنظ
را   شيزماآنمودار    توانيبا وارد شدن به صفحه گراف م  شيزماآ در حين    شوديشروع م  ش يزماآشروع به كار كرده و  

  شينما  روين  نيشتري ه و بد متوقف ش ذكر شده دستگاه    فتمشاهده نمود و بعد از برش خوردن خاك با توجه به درصد ا 
 . شودي داده م

 

 ش ي به نما   شيصفحه گراف مربوط به آزما  نيدر ا  ميشويصفحه م  نيوارد ا  يگراف در صفحه اصل  نهيبا تاچ كردن گز
  .دهد ي انجام م شيازما نياعمال شده در ح يروياز ن ينمونه بردار كي هيثان كيگراف هر   نيا د يآيدر م

به    يد آي   كي شده و    رهيكارت داخلى ذخ  يعكس در ممور  كيشده بصورت    دهيگراف كش SAVE نهيتاچ كردن گز  با
  .شوديجهت مشخص شدن به كاربر داده م شيعنوان شماره آزما

  IPسبه دستگاه وصل شده و سپ LAN  كابل كي كارت دستگاه ابتدا با   ياستفاده از اطالعات ثبت شده در ممور يبرا
 .د ييوارد نما ريصفحه طبق عكس ز ي ر باالاست د  ftp://192.168.1.100ا كه دستگاه ر

 

 

   Windows Explorer (My Computer)، پنجره Ethernet شبكه قياز طر وتريپس از اتصال دستگاه به كامپ
  وارد كنيد. ftp : // IP دستگاه را يه صورت   IP. در نوار آدرس د يباز كن وتريرا در كامپ
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  ريبا دستگاه ارتباط برقرار كرده و وارد صفحه ز  وتريبودن اطالعات شبكه كامپ  ميبازدن كليد اينتر و در صورت تنظ

  . ديشوي م

  
يم admin عبارتهمه دستگاه ها   User name د يرا وارد كن Password و User name د يپنجره با  نيدر ا

   توان در قسمت  يباشد و م  يم   0000دستگاه ها برابر    يبرا Password فرض  شي. مقدار پستين  ريياشد و قابل تغ ب
Ethernet  Seting   داد. با وارد كردن  رييآن را تغ User name و Password ديو زدن كل Log On ي ، فضا 

  . شود  يداده م شيكارت حافظه دستگاه نما

كه   ي د آيوارد پوشه گراف شده و با توجه به شماره    د ي توانيدستگاه م  يكارت داخل  يممور  ي از وارد شدن به فضا  بعد 
  .د يريبگ نتيپر اي د يكن رهيذخ ييخود را انتخاب و در جا شيزماآگراف  د يدار
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 يتيب  24آنالوگ    يبا توجه به ورود  د ي لودسل شو  برهيوارد قسمت كال  د يتوانيبا وارد كردن رمز م  MENUدر صفحه  
كه   ياستاندارد   برهيوزن وزنه كال   د يبا  WEIGHTدر قسمت    د يلودسل بپرداز  برهيبه كال  ييبا دقت باال  د ي توانيدستگاه م

  . د يلودسل در نظر گرفته شده را وارد كن برهيكال يبرا

  كنيد. چرا تا ZERO نهيگز شوديبه لودسل اعمال نم ييروين چيكه ه يحالت در

 ن يبه ا   د يرا تاچ كن  SCALE  نهي لودسل گز  يلودسل و ثابت شدن وزنه بر رو   يبعد از قرار دادن وزنه مورد نظر بررو 
  . شوديم برهيلودسل دستگاه كال بيترت

  .وارد حافظه دستگاه شود برهيتا اطالعات كال د يكن چرا تا SAVE نهيگز د يشدن دستگاه با برهيحتما بعد از كال

  .ميگرديبرم يبه صفحه اصل BACK نهيتاچ گز با

د وجو زين CALIBRE BACK نامه دستگاه ب برهيمربوط به كال ليصفحه فا نيدر ا ديفقط در نظر داشته باش 
پس مراقب  ديريبا شركت سازنده تماس بگ ديو با روديم نيدستگاه شما از ب برهيدر اثر پاك شدن ،كال دارد كه

 .پاك نشود ليفا نيا ديباش
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استپ موتور    برهيكال  يبرا  د ي استپ موتور شو  برهيوارد قسمت كال  د يتوانيبا وارد كردن رمز م  MENUدر صفحه  

در   كند يشروع به كار م  قهيدق  كي ن شده بمدت  يتعي  شياز پ  ياستپ موتور با سرعت  STARTCAL  نهيابتدا با تاچ گز
شده را بر   يريو مقدار اندازه گ  ديمحاسبه كن  يريساعت اندازه گ  ياستپ موتور رو از رو  ييزمان مقدار جابجا  نيا

م قسمت    كرومتريحسب  نما  INPUT (MICROMETR)در  گز  د ييوارد  زدن  كال  SET  نهيبا  حافظه   برهيمقدار   در 
و    د يي را وارد نما  موردنظر  سرعت INPUTSPEED در قسمت  برهيتست درست بودن كال  ي. براشوديدستگاه وارد م

  INPUT ( MICROMETR)   عدد وارد شده در قسمت   د ينبود با  قياگر دق  د يكن  يريرا اندازه گ  ييجابجا  قهيدق  كيبعد  
  .د يتا به مقدار مطلوب برس د يده ريي است تغ قهيدق كيدر مدت زمان  ييرا كه مقدار جابجا

كار   قهيدق  كيشده برنامه در مدت    نييتع  شياستپ موتور با سرعت از پ  SET CAL  نهيبا تاچ گز  د ينظر داشته باش  در
و با   ديوارد كن  INPUT SPEEDحتما سرعت مورد نظر را در قسمت    برهيتست درست بودن مقدار كال  ي. براكنديم

  .د ييرا محاسبه نما ييجابجا يريساعت اندازه گ 

به سمت جلو   INPUT SPEEDاستپ موتور با توجه به سرعت مشخص در قسمت    START FRONT  نهيبا تاچ گز 
  .  كنديحركت م

  . كند ي استپ موتور به سمت عقب حركت م START BACK نهيبا تاچ گز

  .  دشومتوقف مي استپ موتور  STOP  نهيبا تاچ گز 

  .ميگرديمبر شيشروع آزما يبرا شگرينما يه اصلح صفحه به صف  نيدر ا BACK نهيبا تاچ گز

  

 

 


