اولین دوره مسابقات بتن

دانشگاه جامع امام حسین

(علیه السالم)

دانشکده و پژوهشکده مهندسی و پدافندغیرعامل

باجذبانرژیباال(شبیهسازیضربهوانفجار) 

آییننامهبتن

 -1مقدمه و هدف:
 -1-1بی شک پژوهش ،یکی از اساسی ترین نیازها برای برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور است و قدرر و اسدالل
هر کشوری بر پژوهش و تولیر علم اسالوار است .در این مسیر دانشکره مهنرسی و پرافنر غیرعامل دانشگاه جامع امام حسین(ع) بدا
برگزاری کنفرانس ملی و مسابلا نلش مهمی را در فراهم آوردن بسالری علمی و پژوهشی به منظدور تبداد نظدرا و یافالدههدای
جریر علمی در این زمینه داشاله است .کنفرانس ملی فضایی مناسب برای ارائه پژوهشها و تحلیلا علمدی اسداتیر و دانشداویان
کارشناسیارشر و دکالرای دانشگاهها و همچنین سایر مراکز تحلیلاتی و پژوهشی است .از طرفی نالایج ایدن تحلیلدا مدیتواندر در
فعالیتهای اجرائی و پروژههای عمرانی و زیربنائی کشور که دستانررکاران آنها نیز در این کنفرانس شرکت دارنر ،مدورد اسدالفاده
قرار گرفاله و راههای ارتباط صنعت و دانشگاه هموارتر گردد.
کدرهی زمدین مصددون از
 -2-1گسالردگی پریرهی شدوم جندگ در طدو تداریخ بده حری است که هیچ نلطده سدکونالی بدر روی 
آن نبدوده اسدت .از ایدن رو آرامدش کنونی به معندای تدراوم دائمدی آن نبدوده و بندابراین ،اهمیت حفظ و تلویت آمدادگی دفداعی
زمینددهی پرافنددر غیرعامددل ،فرآینددری پیوساله ،توسعه پذیر و کام ً بدریهی اسددت .در اثدر بدروز

در تمامی ابعداد از جملدده در
شددیوههدای

آسیبهای انسانی و مادی سنگینی به شهرهای کشور وارد میشود کده بدا بکدارگیری تمهیددرا و

جنگ ،صدرما و
پرافنر غیرعامل قبل از وقدوع جندگ ،امکدان کداهش آسددیبپددذیری ،وجددود دارد .در صدددور غفلدددت و نپدرداتالن بده ایددن
ملولده ،هزینده سدنگین و ضدایعا جبران ناپذیری در اثر وقوع تهریر به بار تواهر آمدر.
 -3-1با گسالرش تسلیحا نظامی و قرر تخریب این جنگ افزارها از طرفی ،و عملیا نظدامی و حمد تروریسدالی در سراسدر
محافظتهای پرافنری در سیاسدت دفداعی اکثدر کشدورها ،بیشدالر از گذشداله

توسعهی

جهان از طرف دیگر ،ضرور به کارگیری و
سیاستهای دفاعی ،ملاوم سازی سازهها در برابر انفاار میباشر .به همین منظدور بدرای جلدوگیری از

احساس میشود .یکی از این
سداتالمانهدای دولالدی مهدم،

سدازههدایی مانندر

سدازههدای بده تصدو

تسارا مالی و جانی ناشی از انفاار ،افدزایش ملاومدت
نیروگاههای سوتالی ،نیروگداه هدای اتمدی ،پدل هدای اسدالراتژیک،

بیمارسالانها ،تاهیزا و انبارهای نظامی ،کارتاناا شیمیایی،

میرسر.
ترمینا های حمل و نلل و مراکز پر جمعیت ضروری به نظر 
سدازهای ملداوم در ملابدل اثدرا انفادار را روشدن

زیرساتتهای عمرانی نیاز به مصدال

ساتالمانها و

 -4-1حم اتیر بر روی
سدازههدا در

روشهای مخاللف و همچنین توسعه راهنماهای طراحی به جهت افدزایش ملاومدت

میسازد .مطالعا مالعردی بر روی
سدازههدا

ملابل بارگذاری انفاار اناام شره است .به طور کلی بارهای انفاار دارای شدر زیداد و مدر زمدان بسدیار کدم بدر روی
بارگذاریهای مالراو مالفاو تواهر بود .بنابراین تحلیل و

بارگذاریها نسبت به

میباشنر .بنابراین رفالار مصال در ملابل این قبیل

سازهها تحت بارگذاری انفاار نیازمنر درک صحی و عمیلی از رفالار مصال در ملابل این بارگذاریها میباشر.
طراحی این 

 -2شرایط تیمهای شرکت کننده:
 -1-2اعضای هر تیم(با احالساب سرپرست یا اسالاد راهنما) ،مالشکل از حراقل  3نفر و حراکثر  5نفر میباشر که بنا به تشدخی
تاییر سرپرست تیم انالخاب میشونر .فرم ثبتنام هر تیم بایر به تاییر دبیر اجرایی مسابلا برسر.

و
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 -2-2سرپرست تیم ،ناظر بر عملکرد اعضاء در اجرای قوانین مسابله بوده و صحت عملکرد تیم را تاییر مینمایدر .سرپرسدت تدیم و
هریک از اعضاء فلط میتواننر در یک تیم عضویت داشاله باشنر.
 -3-2هریک از تیمها میتواننر برای تود نامی برگزیره که برگرفاله از نام دانشگاه ،یا موسسه و یا محل فعالیت تود باشر.
 -4-2یک نفر از اعضا بایر به عنوان رابط تیم جهت اناام هماهنگیهای الزم و اط ع رسانی معرفی شود.

 -3مصالحمصرفی :
 -1-3مشخصا مصال مصرفی در نمونههای بالنی به شرح ذیل است:


انواع سیمان پرتلنر تولیر داتل طبق اسدالانرارد  ،ISIRI 383آمیخالده و یدا روبدارهای طبدق اسدالانرارد  ISIRI 3432و
ISIRI 3513



مصال سنگی معمولی با حراکثر انرازه  13میلیمالر (الک اینچ) منطبق بر اسالانرارد ISIRI 302



مواد افزودنی (روان کننره ،فوق روان کننره و  )...مایع منطبق بر اسالانرارد ISIRI 2330



میکرو سلیس منطبق بر اسالانرارد ISIRI 13238



پودر سنگ آهکی

 الیاف فوالدی ،پلمیری و شیشه در بالن منطبق بر اسالانرارد EN 14883-2 ،ISIRI 13633
 -2-3به غیر از مصال ذکر شره ،اسالفاده از هرگونه ماده دیگر ( ماننر مواد پلیمری و  )...مااز نیست.
 -3-3در صورتی که شرکت کننرگان تمایل به اسالفاده از مصال تود داشاله باشنر بایسالی میزان مصال مصدرفی بدرای تولیدر 40
لیالر بالن کافی باشر .نیمی از مصال جهت کنالر های الزم نگهراری و آزمایش میشود .الباله تیمها میبایست در هنگام ارائده طدرح
اتال ط چگالی ،جذب آب و درصر رطوبت هریک از مصال مصرفی تود را نیز اع م نماینر.
 -4-3مصال سنگی که توسط تیمها آورده میشود لزوما بایر تمیز بوده و فاقر مواد ریزتر از الک نمره  200باشر.
 -5-3مصال سنگی نبایر هیچگونه اثر روانکننرگی در بالن ایااد نمایر .براین اساس نمونهای از مصال سنگی مورد اسالفاده توسط
تیمها ،در آب غوطهور شره و تاثیر آن بر تمیر سیمان ارزیابی و با آب معمولی ملایسه میگردد.
 -6-3حراقل  20درصر ماموع وزنی مصال سنگی نمونهها بایر از شن بادامی ( دانههای درشتتر از  12/5میلیمالر) تشکیل شدره
باشر.

 -4نحوه برگزاری مسابقه:
 -1-4این مسابله در دومرحله برگزار می شود؛ در مرحله او هریک از تیم های شرکت کننره ،الزم اسدت  3عدرد آزمونده بالندی بده
ابعاد  10*10*10سانالیمالر و  3عرد آزمونه  10*20یا  15*30را در آزمایشگاهها ،پروژهها و محل فعالیت تود تولیر نمدوده و بده
مر  3روز در شرایط اسالانرارد عمل آوری نماینر .سپس این آزمونه ها را در داتل گرمچا به مر  24ساعت تشک نمدوده و بده
دبیرتانه همایش و مسابله ارسا نماینر .در این مرحله از مسابله ،ارزیابی تیمها فلط بر اساس ملاومت فشاری و کششدی شدکافالی
بالن نمونههای ارسالی اناام میشود .از بین تیمهای شرکت کننره  10تدیم برگزیدره شدره و بده مرحلده نهدایی مسدابلا راه پیدرا
می کننر .تیم ها در مرحله نهایی به صور حضوری به رقابت با یکریگر پرداتاله و پس از تعیین نالایج از حائزین رتبه تلریر تواهدر
شر.
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 -2-4از هرمؤسسه و یا دانشگاهی حراکثر دو تیم میتوانر به مرحله نهایی مسابله راه پیرا کنر.
 -3-4به دلیل برتورداری از شرایط میزبانی ،تیمهای شرکت کننره از دانشگاه جامع امام حسین(ع) به تنهایی نمیتواننر حائز رتبه
او شونر.
-4-4ارائهطرحاختالط :
هر تیم بایسالی طرح مخلوط تود را بر اساس یک مالرمکعب بالن در روز مسابله به صور جرو زیر ارائه نمایر؛
مصالح
سیمان

جرمحجمی(

)

وزنبراییکمترمکعببتن

=3150

C

شن ریز
شن درشت
ماسه
پودر سنگ

=2600

میکروسلیس

=2250
=1130

افزودنی
آب آزاد

F
W

اعراد ارائه شره در طرح مخلوط بایر به صورتی باشر که ماموع حام اجزای تشکیل دهنره بالن ،برابر یک مالدر مکعدب ( معداد
 )1000 litگردد .بنابراین طرح مخلوط ارائه شره در رابطه زیر صرق کنر:

)
 : Vaحام هوای محبوس در بالن که  2درصر حامی فرض میشود( .معاد
 -1-4-4در صورتی که ماموع حام مصال بر اساس طرح مخلوط ارائه شره تیمی کمالر و یا بیشالر از یک مالر مکعدب شدود ،الزم
است نسبت به تصحی اعراد طرح اتال ط اقرام شود ،در غیر این صور تیم اجازه ساتت نخواهر داشت و از دوره مسدابله حدذف
تواهر شر.
 -2-4-4هر تیم بایسالی 30لیالر بالن تولیر کنر .بنابراین اعراد طرح اتال ط در ضریب  0/02ضرب شره و مصال توسط اعضاء تدیم
وزن میشود.
 -3-4-4الک کردن و تغییر در دانهبنری مصال سنگی در مر زمان در نظر گرفاله شره برای هر تیم ب مانع است( .الکهای مورد
نیاز بایر توسط اعضاء تیم تامین شود).
 -4-4-4الک کردن سیمان مااز نیست.
 -5-4اس مپ بالن:
آزمایش اس مپ طبق اسالانرارد  ISIRI 3203-2اناام میشود و بایر موارد زیر رعایت شود:


بالن در  3الیه ریخاله شود و ارتفاع بالن الیهها باهم برابر باشر.



هرالیه با  25ضربه مالراکم شود و ضربا به طور یکنواتت توزیع شود.



کل زمان اس مپ گیری از آغاز پدر کدردن قالدب تدا برداشدالن آن کمالدر از 4
دقیقه طو بکشر.
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هنگام آزمایش ،سینی برون حرکت بوده و پایههای قیف توسط فرد آزمایش کننره ثابت نگاه داشاله شود.



قیف اس مپ برون حرکت جانبی یا پیچشی و در فاصله زمانی 5تا01ثانیه بهصور قائم برداشاله شود.

 میزان افت بالن از زیر میله افلی تا باالترین نلطه بالن انرازهگیری میشود.
 -1-5-4اس مپ بالن تولیر شره بایر در محرود  120±20میلیمالر باشر .آزمایش اس مپ پس از  5دقیله از آغاز اتال ط میتوانر
اناام شود .پیشبینی میشود در صورتیکه دمای مصال همدمای محیط باشر ،دمای بالنتازه بین  16تا  22درجهسانالیگراد باشر.
 -2-5-4آزمایش اس مپ توسط اعضاء تیم و در حضور داور اناام میشود .مراحل آزمایش بایسالی به تاییر داور برسر.
 -3-5-4بالن تولیری بایر دارای چسبنرگی الزم برای اناام آزمایش اس مپ باشر .درصورتی که اس مپ برشی رخ دهدر و بخشدی
از بالن ریزش نمایر ،آزمایش اس مپ مردود شره و بایر تکرار گردد.
 -4-5-4در صور عرم دسالیابی به اس مپ مطلوب ،اعضاء تیم میتواننر تا حراکثر  10دقیله از زمدان شدروع اتدال ط ،بدا اضدافه
کردن افزودنی شیمایی ،طرح تود را اص ح نماینر .در هر صور اس مپ نهایی بالن بایر مناسب بوده و به حر پذیرش برسر.
 -5-5-4هر یک از تیمها حراکثر میتواننر تا  2مرتبه برون کسر امالیاز اس مپ بگیرنر و حراکثر  3بار آزمدایش اسد مپ را تکدرار
نمایر .حراکثر زمان اناام آزمایش اس مپ تا  20دقیله پس از شروع اتال ط است.

 -5خطاها و کسر امتیاز:
 -1-5کل زمان مااز برای هرتیم از شروع ساتت بالن تا تحویل کامل وسایل شساله شره  35دقیله میباشر .در صورتی کده زمدان
ساتت بالن از حر مااز بیشالر شود بهازایهردقیقهتاخیر0امتیازمنفی برای تیم منظور میشود .حراکثر زمان اضافه با کسدر
امالیاز  15دقیله است.
 -2-5هر یک از تیمها بایر بالن ساتاله شره را به طور کامل مخلوط کرده و سپس نمونهگیری نماینر .جرا کردن قسمالی از اجدزای
بالن تخلف محسوب میشود .همچنین در صورتیکه به تشخی هیأ داوران ،بالن آبانراتالگی یا جراشرگی شریر داشداله باشدر،
3امتیازمنفی لحاظ تواهر شر.
 -3-5در صور عرم تامین اس مپ مطلوب مطابق با بندر  1-5-4بهازایهراسالمپکمتر/بیشتر2امتیازمنفیی بدرای تدیم
منظور میشود .حراقل و حراکثر اس مپ قابل پذیرش به ترتیب  100و  180میلیمالر است.
 -4-5در صورتی که مر زمان اس مپگیری بیش از مر زمان تعیین شره در بنر  4( 5-4دقیله) شود بده ازایهیر31ثانییه
تاخیر1/3امتیازمنفی لحاظ میگردد.
 -5-5در صور اص ح طرحمخلوط با افزودنی شیمیایی پس از اناام آزمایش اس مپ او 2 ،امتیاز از هر تیم کسر تواهر شر.
 -6-5یکی از اعضاء تیم بایر روز بعر از برگزاری مسابله برای باز کردن قالبها به محل مسابله مراجعده نمایدر .درصیرر دی م
مراجعه5امتیازمنفی به تیم مربوطه تعلق تواهر گرفت.
داور) در مراحل ساتت بالن ،اعضاء تیم از کلیه مسابلا آتی محروم تواهندر

 -3-5در صور اعما هرگونه تللب (بنا به تشخی
شر.
تبصره :1هیئت داوران مااز به تصمیمگیری برای موارد عمومی پیشبینی نشره و یا تارج از مطالب ذکرشره در آییننامه هسدالنر.
تصمیم هیئت داوران غیرقابل اعالراض است.
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 -6نحوه ارزیابی تیمهای برگزیده:
 -1-6در مرحله او مسابله ،ارزیابی تیمها فلط بر اساس ملاومت فشاری و ملاومت کششی شکافالی بالن نمونههدای ارسدالی انادام
می شود .هر یک از تیمها موظفنر سه نمونه مکعبی به ابعاد  10*10*10سانالیمالر و سه آزمونه اسدالوانهای  20*10یدا  15*30را
برای شرکت در مرحله او به محل برگزاری مسابلا ارسا نماینر .در این مرحله تیمهایی انالخاب میشونر کده اتدال ف ملاومدت
کششی با اتال ف ملاومت فشاری از  40Mpaکمالر باشر .در صور برابر امالیازها ،اولویدت بدا تیمدی اسدت کده ملاومدت کششدی
بیشتری دارد.
نکاله :1انرازهگیری ملاومت فشاری و ملاومت کششی شکافالی در هر مرحلده از مسدابله در حلیلدت میدانگین نالیاده دو آزمونده از
تیمها میباشر که با انالخاب داور مسابله مورد آزمایش قرار میگیرد .آزمونه سوم برای آزمایشهای تکمیلی و موارد پیشبینی نشره
احالمالی نگه داشاله میشود.
 -2-6در مرحله دوم ارزیابی تیمها توسط آزمایش ملاومتفشداری ،ملاومدت کششدی شدکافالی ،آزمدایش تمدش (نالیاده ملاومدت
تمشی و نالیاه جذب انرژی نهایی) ،آزمایش گوی فلزی ( )ACI 544.2Rصور تواهدر گرفدت .نموندههدای ملاومدتفشداری و
کششی برای عملآوری اسالانرارد 3 ،روز داتل آب قرار میگیرنر .سپس در سن  3روز به مر  24سداعت درون گرمچدا تشدک
میشونر و مورد آزمایش قرار میگیرنر .نمونههای دیگر نیز به مر دو هفاله در آب با دمای  35درجه سانالیگراد قدرار مدیگیدرد.
سپس یک آزمونه به صور تصادفی توسط داور مسابله انالخاب و برای اشباع سازی درون آب غوطهور میشود و آزمونههای اشدباع
شره تحت آزمون تیر تمشی و ملاومت به ضربه قرار میگیرنر و نالایج به صور مشالرک امالیازدهی میشونر.

امالیاز تیم
میانگین نالایج ملاومتفشاری ()MPa
میانگین نالایج ملاومتکششی شکافالی ()MPa
 : W1تعراد ضربه مالناظر با مشاهر اولین ترک
 : W2تعراد ضربه منار به گسیخالگی نهایی
میانگین ملاومت تمشی ()MPa
میانگین جذب انرژی نهایی (سط زیر منحنی تا مرحله گسیخالگی نهایی) ()kg.mm
امالیاز گزارش طرح اتال ط بالن (صفر تا  8امالیاز)
ماموع امالیازهای منفی درنظرگرفاله شره بر طبق آییننامه مسابلا

نکته بسیار مهم:
 در هر مرحله از مسابله در صور ایااد شرایط اضطرار تصمیم نهایی توسط داور مسابله و کمیالده برگدزاری مسدابلا گرفالده
تواهر شر و تیمهای شرکت کننره فلط می تواننر مراتب اعالراض تود را کالبا با ادال محکم به کمیاله برگزاری مسابله اع م
نماینر.

اولین دوره مسابقات بتن

دانشگاه جامع امام حسین

(علیه السالم)
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